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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 

Computing using MPI. Verschillende cursussen worden 

zowel in het Nederlands als in het Engels verzorgd.

Cursusopzet

De meeste basiscursussen wor-

den gehouden met behulp van 

zelfstudiemateriaal met een in-

troductie en/of ‘klassikale mo-

menten’ door de docent. Het 

cursusmateriaal is gebaseerd op 

het principe ‘leren door doen’. 

De cursussen zijn gepland op 

werkdagen en duren maximaal 

vijf halve dagen. Elke cursist be-

schikt over een eigen pc en kan 

op die manier in eigen tempo de 

cursus doorlopen.

Introductiecursussen Access 

en Excel in september

Wie snel de basis van Access of 

Excel wil leren beheersen maar 

niet veel tijd heeft of voldoende 

heeft aan kennis van de belang-

rijkste basishandelingen, kan in 

september terecht bij de intro-

ductiecursussen MS-Access en 

MS-Excel. In drie dagdelen wor-

den de elementaire en essentiële 

onderwerpen van een applica-

tie behandeld. Na de introduc-

tiecursus kan de kennis worden 

aangevuld via korte modules die 

specifieke onderwerpen behan-

delen.

Excel module: Database/

gegevensreeksen en (draai-) 

tabellen

Deze module behandelt een aan-

tal geavanceerde mogelijkheden 

van Excel om grote hoeveelhe-

den gegevens eenvoudig te be-

werken, beheren en presenteren. 

Bijzonder aan de module is dat 

deze één hele dag duurt en aan-

geboden wordt in combinatie 

met een lunch.

Nieuw: Open Leercentrum

Vanaf oktober is er elke donder-

dagmiddag (van 13.15 tot 16.30 

uur) gelegenheid om een cur-

sus te doen in het Open Leer-

centrum. Het Open Leercentrum 

biedt een begeleide zelfstudie 

waarbij de cursist zelf de inhoud 

van de cursus bepaalt, in eigen 

tempo een aantal vooraf geko-

zen leermodules volgt en zich bij 

vragen kan richten tot de aanwe-

zige docent.

De volgende cursussen kunnen 

het Open Leercentrum worden 

gevolgd: MS-Windows, MS-

Word, MS-FrontPage, Thunder-

bird en Oracle Calendar. Deze 

lijst wordt nog uitgebreid, het 

actuele overzicht is te vinden op 

de CIT-website: 

www.rug.nl/cit/onderwijs/

cursusaanbod/olc.

Nieuw: Security-reeks

Ga ik wel veilig (genoeg) om met 

alle informatie die op mijn com-

puter staat en die ik met de bui-

tenwereld communiceer? En 

in hoeverre kan mijn computer 

door boosdoeners worden mis-

bruikt voor ontoelaatbare activi-

teiten zoals het verspreiden van 

spam? Zijn dit vragen die u zich-

zelf wel eens stelt en wilt u een 

gedegen antwoord en tevens de 

middelen aangereikt krijgen om 

de risico’s te verkleinen, dan is de 

Security-cursus iets voor u. Voor 

meer informatie zie de CIT-web-

site: www.rug.nl/cit/onder-

wijs/cursus/security .

Automatisch op de hoogte 

blijven

Het CIT brengt enkele keren per 

jaar een elektronische nieuws-

brief uit. Hierin wordt u op de 

hoogte gehouden van nieuwe 

cursussen en activiteiten van het 

CIT. U kunt zich aanmelden voor 

de nieuwsbrief via de website van 

het CIT: www.rug.nl/cit/on-

derwijs/nieuwsbrief.

Cursuswijzer

Weet u niet zeker welke cursus 

voor u de juiste is, dan kan de 

Cursuswijzer u hierbij van dienst 

zijn. Deze Cursuswijzer leidt u on-

line aan de hand van een aantal 

stappen snel naar de juiste cur-

sus: www.rug.nl/cit/onder-

wijs/cursusadvies.

Voor meer informatie over de cur-

sussen en data en aanmelden, ga 

naar www.rug.nl/cit/onder-

wijs/rooster. 
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