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Over cursussen gesproken
Cursusrooster najaar 2016
vanaf 13 sep t/m 13 dec (middag)

Open Leercentrum

doorgaans elke dinsdagmiddag
vanaf 13 sep t/m 13 dec (middag)

Office Zelftest

doorgaans elke dinsdagmiddag

Excellent

oktober
3 t/m 6 okt

Excel 2010 basis

4 t/m 6 okt

Prospero en Webschrijven

10 okt

Presenting with Prezi (in English)

10 t/m 13 okt

SPSS basis

voor. Dat de RUG van de daken schreeuwt dat ze excelleert, omdat

11 okt

Excel 2010 module PivotTables (in English)

ze bij de top-75 van de universitaire rankings behoort, dat moet ze

12 okt

Slimmer werken met PowerPoint 2010

24 t/m 28 okt

Access 2010 basic (in English)

25 t/m 28 okt

Thesis schrijven met Word 2010

31 okt t/m 2 nov

Powerpoint 2010 (in English)

31 okt t/m 3 nov

SPSS basic (in English)

— Excel echt iets voor mij? Nee dank je, daar ben ik veel te bescheiden

zelf weten, maar ik blijf liever low profile.
— Spreadsheet? Zegt me niets. Wat is nou een spreadsheet? Een
groot vel met vakjes? Een soort grote tabel? Kan ik in Word ook wel
maken.
— Heel veel groter? Wat heb je daar nu aan? Dan past het immers niet
meer op een pagina. Hoe wou je dat dan afdrukken?

november

— Niet bedoeld om af te drukken? Moet je luisteren. Voor mijn

1 nov (middag)

Slimmer werken met DotOffice

masterthese heb ik maanden geploeterd om een geweldige vracht

7, 9, 11, 14 en 16 nov

Excel 2010 gevorderd

informatie, data, te verzamelen. Je gaat me toch niet vertellen dat ik

7 nov (middag)

iPad

8 t/m 10 nov

Prospero en Webschrijven

8, 10, 15 en 17 nov

Programmeren in MS-Office

heb ik me dan bij het verzamelen voor uitgesloofd? Weet je

14 t/m 17 nov

Excel 2010 basic (in English)

wel hoeveel werk dat was? Ik zie het verschil trouwens ook niet.

14 nov (middag)

Tablet-Android

21 t/m 25 nov

Access 2010 basis

21 nov (middag)

Slimmer werken met Excel 2010

22 nov

Slimmer werken met Google Mail

23 nov

Presentaties met Prezi

24 nov

Slimmer werken met Word 2010

25 nov

Slimmer werken met Google Calendar

28 nov t/m 1 dec

Writing a thesis using Word 2010 (in English)

28 nov (middag)

Excel 2010 module Draaitabellen

— Aan inzicht geen gebrek, vertel verder…

30 nov t/m 2 dec

Powerpoint 2010

— Databasefuncties, draaitabellen? Ik weet niet, het draait me nu al

die these niet hoef te printen?
— Het gaat in een these niet om data maar om informatie? Waar

Data=informatie wat mij betreft.
— Informatie, dat zijn de conclusies die je op grond van de data kunt
trekken? Nou de belangrijkste conclusie die ik kan trekken is dat ik
heel erg veel data heb. De lezer van mijn these kan tevreden zijn.
— Kentallen aan ontlenen? Grafieken? Statistische bewerkingen?
Samenvatten? Hallo zeg, weet jij wel hoeveel werk dat is?
— Niet met een spreadsheet? Niet met Excel? Die vakjes kunnen zelf
rekenen? Bijna automatisch, mits met inzicht toegepast?

voor ogen…
december
5 t/m 8 dec

Excel 2010 basis

5 t/m 8 dec

SPSS basis

12 t/m 14 dec

Prospero en Webschrijven

12 t/m 16 dec

Excel 2010 advanced (in English)

		
algemeen		
sept en okt 2016

C/C++ part 1 (in English)

nov en dec 2016

C/C++ part 2 (in English)

seizoen gaat na de zomer weer van start. Nu is nog

naar hpcv_training

High Performance Computing & Visualisation

overal plaats. Wees er snel bij!

TeX/LaTeX

voor de Rijksuniversiteit Groningen
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• Wil je ook graag je draai vinden met Excel? Het cursus-

