Jan Hemel / j.b.hemel@rug.nl

Over cursussen gesproken
Even geen gezeur over cursussen, graag! En al helemaal niet over
computers.
De zomer staat voor de deur. Nog even mijn bachelorthese afmaken,
en dan gaat het los!

D

duur

data

Access basis**

5 ocht.

12 okt

Access gevorderd

5 ocht.

23 nov

Module Interfaces ontwerpen

2 ocht.

23 nov

Module Geavanceerde queries

2 ocht.

25 nov

Module Beveiliging en beheer

1 ocht.

27 nov

Databases (Access)

aar heb ik nou zo’n hekel aan! Aan
mensen die het altijd beter weten. Die

VERSTANDIG zijn. Die altijd doen wat het BESTE
is. Onaantastbaar. Onaanvechtbaar. Hun gelijk is
gewoon OBVIOUS.
Dat is het ergste.

Spreadsheets (Excel)
Excel basis**
4 ocht.
			

En maar anderen van ongevraagd advies voorzien.

Excel gevorderd

Jij? Jij kunt het BESTE een computercursus
volgen. Steek je wat van op. Spaart je weken tijd.
Kost maar een tiende van de normale tarieven.
Is je bachelorthese zo klaar. Ziet hij er veel beter
uit. Levert punten op. Blijft er tijd over. Voor
Ja, ja, ja, ja.

uit een maand. Dan is het misschien augustus.
Kan ook nog een heel mooie maand zijn. Het
nieuwe seizoen begint pas in september. Nog
zeeën van tijd voor vakantie, dus. Toch?

nieuwe versie van Word. Of van OpenOffice. Een
cursus nu zou toch tijdverspilling zijn geweest.

11 nov

PowerPoint **

3 ocht.

26 okt

Module Complexe presentaties

1 ocht.

23 nov

Publiceren met Word **
4 ocht.
			

26 okt
14 dec

Keuzemodule Word
1 ocht.
Afbeeldingen, Tabellen, Noten en verwijzingen,		
Efficiënt werken met Windows en Office,		
Opmaak automatiseren		

1 okt
29 okt
19 nov
17 dec

7 okt
3 nov
9 dec

4 ocht.

2 nov *

Programming Office, C/C++: zie Engelse cursussen
* De ochtenden/middagen van deze cursus

Overige cursussen

zijn niet aaneenslui-

Office voor Secretariaten

3 ocht.

12 nov *

tend, en kunnen over

Correcte teksten met Word
(in samenwerking met het Talencentrum)

3 mid.

10 nov *

verspreid zijn.

www. rug.n l/ c it/ on de rw i j s

30 nov *

1 middag

VBA Inleiding programmeren

meerdere weken

ven kan nu al. Voor de drukte aan:

3 ocht.

Excel Keuzemodule

Programmeren

Heb je dan niets meer aan.

van het CIT, maar het rooster is klaar en inschrij-

Module Geavanceerde formules & functies

Webplatform voor redacteuren
2 ocht.
			
			

ten. Wie dan leeft, die dan zorgt. Hebben we een

Pas in september zijn er weer computercursussen

14 okt
4 dec

Internettoepassingen

De volgende these laat nog jaren op zich wach-

bedienen. Als in Star Trek. Wacht maar.

9 nov *

Tekstverwerking (Word)

Laat mij nou maar. Die these kost me nog hoog-

Veel beter, betrouwbaarder en probleemloos te

5 ocht.

Module Database/gegevensreeksen
1 ocht.
en (draai)tabellen		

Presentaties (Powerpoint)

vakantie!

Computers zijn dan trouwens ook heel anders.

5 okt
7 dec

** Deze cursus wordt ook
in het Engels gegeven
(apart rooster)

EndNote: zie Engelse cursussen		
Reference Manager **

2 ocht.

SPSS **
4 ocht.
			
			

7 dec
28 sept
23 nov
14 dec

Security: Gegevensbeveiliging

1 ocht.

1 dec

Security: Virussen en andere indringers

2 ocht.

24 nov

Open Leercentrum
elke donderdagmiddag en 1e dinsdagmiddag van de maand
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