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

Over cursussen gesproken

Inklisj

Cursusrooster najaar 2016

— Sjoet zis kollum not bie in Inklisj, es wel es ol ze korses of ze

oktober

Sieaajtie?

31 okt t/m 2 nov

Powerpoint 2010 (in English)

Ik zou zeggen Waaj? Denk maar niet dat ik je niet versta, Inklisj is

31 okt t/m 3 nov

SPSS basic (in English)

toevallig wel maj middel neem.
— Biekos zis joeniversittie is kowing internesjonal? Nou, ik weet niet of

november

dat nu wel zo’n goed idee is. Je hebt zeker wel gehoord dat de RUG

1 nov (middag)

Slimmer werken met DotOffice

inmiddels uit de top-100 is gefloept? Toen dat Inklisj van jou nog

7, 9, 11, 14 en 16 nov

Excel 2010 gevorderd

niet zo populair was, zaten we bij de 75 beste, en nu iedereen die

7 nov (middag)

iPad

maar praten kan dat zo nodig in striet linkwitsj moet doen, zijn we

8 t/m 10 nov

Prospero en Webschrijven

net zo snel weer terug bij af.

8, 10, 15 en 17 nov

Programmeren in MS-Office

11 nov

Slimmer werken met Google Drive

spreken, meer humor in hun taal kunnen doen en subtieler de

14 t/m 17 nov

Excel 2010 basic (in English)

waarheid onder woorden kunnen brengen in hun moerstaal. En

14 nov (middag)

Tablet-Android

daar gaat het toch allemaal om: kwaliteit van onderwijs?

21 t/m 25 nov

Access 2010 basis

— Waaj not? Beko-hos… docenten nu eenmaal beter Nederlands

21 nov (middag)

Slimmer werken met Excel 2010

heeft geleerd, in dezelfde tijd niet minstens evengoed Nederlands

22 nov

Slimmer werken met Google Mail

had kunnen leren? Dus ze leren een taal van een land met duur

23 nov

Presentaties met Prezi

onderwijs, en gaan dan naar een land waar ze de mensen niet

24 nov

Slimmer werken met Word 2010

verstaan? Zo heb ik ook iemand gekend die Spaans leerde om naar

25 nov

Slimmer werken met Google Calendar

Brazilië te emigreren. Niet slim. En we willen toch juist slimme

28 nov t/m 1 dec

Writing a thesis using Word 2010 (in English)

studenten?

28 nov (middag)

Excel 2010 module Draaitabellen

28, 29 nov en 2 dec

Powerpoint 2010

— But ze Sjainies zen? Denk je nu echt dat een Chinees die Engels

— En zie Indoniesijen stjoedents? Zeker in hun familie moet toch nog
een opa of oma te vinden zijn die prachtig Nederlands spreekt, van
tempo doeloe en multatuli. Heeft een slimme student zo onder de

december

knie. En met hun rijsttafels zouden ze dan sowieso een streepje voor

5 t/m 8 dec

Excel 2010 basis

hebben, lijkt me.

5 t/m 8 dec

SPSS basis

— Zie tjurmens, brittisj ent amerikens? Economische vluchtelingen,

12 t/m 14 dec

Prospero en Webschrijven

allemaal. Onderwijs te duur in eigen land, dan gaan we toch naar

12 t/m 16 dec

Excel 2010 advanced (in English)

Groningen? Die Groningers passen zich wel aan! En intussen wel
algemeen

brexitten, ja ja!
— De RUG geen bestaansrecht zonder buitenlanders? En Vlamingen

sept en okt 2016

C/C++ part 1 (in English)

dan, en Zuid-Afrikanen, expats en Duinkerkers? Over die markten

nov en dec 2016

C/C++ part 2 (in English)

hoor ik je niet!

naar hpcv_training

High Performance Computing & Visualisation

TeX/LaTeX

voor de Rijksuniversiteit Groningen

• Hoe dan ook, het CIT biedt
computercursussen in het Nederlands (w w w. r u g . n l /c o mp u t e r c u r s u s )
as well as computer courses in English (w w w. r u g . n l /c o mp u t e r c o u r s e )
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