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

Over cursussen gesproken
Pinguïn
Laat ze bij het CIT al die ouderwetse rommel van Windows en
Office maar houden. Ik heb net een heel andere cursus gevolgd.
Leuk! Had niet verwacht dat ze zo leuk bestonden. En nuttig! En
toch over computers. Een cursus waar je echt wat leert. Modern.
Engelstalig cursusmateriaal, natuurlijk: lifestyle!

Linux! Nooit van gehoord zeker?

Cursusrooster CIT komende maanden:

Ouderwets? Van ver voor Windows? Jaren zestig? Nou, ik weet niet over
welke Linux jij het hebt, maar deze is juist heel modern! Deze heeft een

mei

pinguïn.

7 t/m 10 mei

SPSS

7 t/m 10 mei (middag)

Excel 2010 basic (in English)

bij-de-tijds als Linux … Dat Joenix van jou mag dan misschien stokoud zijn,

7 t/m 11 mei

Access 2010 gevorderd

voor Linux geldt dat zeker niet. Die cursus is er nog maar net.

14 mei

Slimmer werken met PowerPoint 2010

15 mei

Excel 2010: module Databases en

Ha, zie je wel, JOEnix, ik dacht het al, een cursusfreak als jij met zoiets

En gratis. Linux dan hè, hoewel de cursus ook nauwelijks wat kost. De

(draai)tabellen

meeste software is trouwens ook gratis. Je kunt het niet zo gek bedenken,
alles is er. Nee, geen Photoshop en Microsoft Office natuurlijk. Alleen kwa-

15 mei (middag)

Open Leercentrum

liteitsspul, gemaakt door echte programmeurs met hart voor hun werk.

21 t/m 24 mei

Publiceren met Word 2010

Draait prima, zelfs op een kleine pc. Open Source!

21 t/m 24 mei (middag)

SPSS Advanced (in English)

24 mei

Word 2010 Keuzemodule

geloof ik. Geeft standaardisatieproblemen, allemaal verschillende versies?

29 mei t/m 1 juni

Linux (Ubuntu) (in English)

Nee, want Linux is zo goed, waarom zou je dat willen veranderen? Kom

31 mei (middag)

Open Leercentrum

Weet ik ook niet precies. Dat je het zelf kunt veranderen als je dat wilt,

daar maar eens om bij Windows! Trouwens, ook geen virussen!
Niet helemaal waar? Wat ben jij ook altijd negatief ! Alsof een enkel

juni

virusje zoveel kwaad kan. Ben jij zelf soms nooit verkouden? Ga je niet

4 t/m 8 juni

Access 2010 basis

dood aan, toch?

4, 7, 11 en 14 juni (middag)

Programmeren in Access

Echte vakman, trouwens, die docent. Nieuw. Informatica-achtergrond.

4, 7, 11 en 14 juni (middag)

Programmeren in Excel

Komt uit de kunstmatige intelligentie. Artificial Intelligence. Het woord

4, 7, 11 en 14 juni (middag)

Programmeren in Word

zegt het al. Dus geen amateur die ooit zelf eens wat met computers onder

5 en 6 juni (middag)

Webplatform voor redacteuren

Windows heeft gespeeld. Wordt sowieso eigenlijk vooral door vaklui

11 t/m 14 juni

Excel 2010 basis

gebruikt, dat Linux. Die willen alleen het beste natuurlijk.

12 juni (middag)

iPad

Jonge vent … aardig ook. We hadden gelijk een klik. Altijd fijn, als een

14 juni (middag)

Open Leercentrum

docent je begrijpt.

18 t/m 20 juni

PowerPoint 2010

18 t/m 21 juni

SPSS

liggen. En ja hoor, gevonden. Ik heb nogmaals ingeschreven, want zo’n

21 juni

Prospero voor webredacteuren

cursus moet je eigenlijk toch wel twee keer doen om er alles uit te halen.

26 juni (middag)

Open Leercentrum

Ja, maak ik voor hem. Ik dacht, ik moet nog ergens een patroon hebben

Dan krijgt hij hem. Zal hij wel leuk vinden, zo’n meer dan levensgrote
pinguïn.

• Linux (Ubuntu) (in English): 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 /l i n u x
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