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

Over cursussen gesproken
Een cursus hijacking? Aan de universiteit? Is dat nieuw?
O, LIFEhacking? Zeker iets om andere mensen het leven zuur te
maken, zoals soorten hacken.

B

etekent eigenlijk iets anders, hacking? Soort van perfecte afstem-

Cursusrooster CIT komende maanden:

ming voor optimaal gebruik? Nou, dat zie ik toch heel anders. Is

jouw computer al eens gehackt? Nee, zeker? Nou, als je een draaideurer-

varingsdeskundige was als ik, dan zou je wel anders piepen. Dagen werk
heb je ervan, nou ja, de servicedesk dan. En ik maar wachten.

Efficiënt werken
Maar nu gaat het CIT die hackers dus opleiden? Doen ze dat al langer? Het
moet niet gekker worden! O, iets anders, dus.
Lifehacking is eigenlijk efficiënt werken? De cursus heet Efficiënt werken
met Windows en Office? Bekt ook wel erg slecht, moet ik zeggen. Zorgt
ervoor dat je tijd overhoudt? Ja, dat had ik ook toen mijn pc gehackt was,

april
19 t/m 21 apr
19 t/m 23 apr
19, 21, 23, 26 en 28 april
22 april
22 april
22 april (middag)
26 april
26 t/m 29 april
27 en 28 april
29 april (middag)

Publishing using Word (in English)
Access basic (in English)
Excel gevorderd
Word Keuzemodule
Word Module (in English)
Open Leercentrum
PowerPoint: module Complexe presentaties
SPSS
Webplatform voor redacteuren
Open Leercentrum

mei
11 mei (middag)
17 t/m 19 mei
17 t/m 20 mei
20 mei (middag)
26 mei
27 mei (middag)
31 mei t/m 4 juni

Open Leercentrum
Excel basic (in English)
SPSS (in English)
Open Leercentrum
Security: Gegevensbeveiliging
Open Leercentrum
Access basis

ik kon niets meer doen!
Kwestie van handig indelen van je computer, slimme toetscombinaties,
efficiënte technieken, zelf handige werkbalken maken? Kan uren tijd per
week besparen? Zei mijn moeder al, toen ik klein was: ruim je kamer op.
De tijd staat niet stil? Vertel mij wat, dit jaar word ik al 55. Maar Moeders
Gouden Regel geldt nog steeds: ‘In de kast, en je vindt het vast’.

Eenvoudig en effectief
Mappen? Jazeker. Ik heb een eenvoudig maar effectief systeem. Consequent doorgevoerd, zowel in ordners, mail als computer. Je hebt overal

juni

eigenlijk maar een paar mappen nodig: Algemeen, Diversen, Speciaal,

1 juni

Excel: module Database/gegevensreeksen
en (draai-)tabellen

1 juni (middag)

Open Leercentrum

Algemeen, daarom heet die ook zo; en voor de andere mappen gaat het

2 en 3 juni

Webplatform voor redacteuren

net zo.

3 juni (middag)

Open Leercentrum

7 t/m 10 juni

Excel basis

7 t/m 10 juni

Publiceren met Word

10 juni

Word Keuzemodule

10 juni (middag)

Open Leercentrum

14 t/m 16 juni

PowerPoint

15 t/m 18 juni

SPSS

17 juni (middag)

Open Leercentrum

24 juni (middag)

Open Leercentrum

Archief, en Overige natuurlijk. Kan ik alles in kwijt.
Terugvinden? Nou, als je iets algemeens zoekt, dan vind je dat in de map

Maar wanneer wil je nu iets terugvinden? <

• Keuzemodule Efficiënt werken met Windows en Office (1 dagdeel): 22 april en 2 juni:
w w w.rug .nl / c i t / ond erw i j s/ cu r s u s /s t p ke u s
• Elke donderdagmiddag en elke eerste dinsdagmiddag van de maand vindt het Open Leercentrum plaats waarbij u zelf de
inhoud van de cursus bepaalt: w w w. r u g . n l /c i t /o n d e r w i j s /c u r s u s a a n b o d /o l c
• Meer informatie over cursussen: w w w. r u g . n l /c i t /c u r s u s
• Meer informatie over ondersteuning op de werkplek is verkrijgbaar bij Mark Godlieb: m. h . g o d l i e b @ r u g . nl
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