
Over cursussen gesproken

Cursusrooster voorjaar 2017 

vanaf 17 jan t/m 27 juni Open Leercentrum

doorgaans elke dinsdagmiddag 

vanaf 17 jan t/m 27 juni Office Zelftest

doorgaans elke dinsdagmiddag 

april

10 t/m 13 apr Een thesis schrijven met Word 

10 t/m 13 en 18 apr Access basic (in English)

11 apr (middag) Excel module Draaitabellen 

19 apr Presenting with Prezi (in English)

20 apr Slimmer werken met PowerPoint 

mei

8 t/m 11 mei SPSS basis 

8 t/m 11 mei Excel basic (in English)

9 mei (middag) Slimmer werken met Google Mail

10 mei (hele dag) Workshop Introduction to Python (in English)

11 mei (middag) Slimmer werken met Google Calendar

12 mei Slimmer werken met Word

15 t/m 19 mei Excel gevorderd

16 mei Slimmer werken met DotOffice

17 mei (hele dag) Workshop Numerical Python (in English)

17 t/m 19 mei Prospero en Webschrijven

22 mei Excel module PivotTables (in English)

30 mei t/m 1 jun Powerpoint

30 mei (middag) Slimmer werken met Google Drive 

juni

6 tm 9 juni (middag) Writing a thesis using Word (in English)

7 juni Presentaties met Prezi

12 t/m 15 juni Excel basis

12 t/m 16 juni Access basis

19 t/m 22 juni SPSS basis

20 t/m 22 juni Prospero en Webschrijven

Geen zorgen, ook met kennis van Office 2010 komt u in Office 2016 een 

heel eind. Onze cursussen zullen steeds de versie volgen die binnen de 

RUG standaard is: 

• http://www.rug.nl/computercursus

Gelukkig 2016
 

— Hoezo laat met mijn wensen? Eerder vroeg! 

— Al 2017? Die bestaat niet. Voor zover ik weet zitten we nog maar 

in 2010.

— Natúúrlijk heb ik het over Office. Waarmee denk je dat ik de hele 

dag bezig ben? Uit mijn neus eten?

— Logisch dat de RUG 2013 heeft overgeslagen. Dertien, dat zou 

vragen om ellende zijn geweest. 

— Dat is geen kwestie van bijgeloof, zo ís het gewoon. Waarom 

denk je dat Amerikaanse wolkenkrabbers geen 13e verdieping 

hebben? Ook onzin zeker? Versie 2013 had nooit mogen gebeu-

ren. Domme fout van Microsoft. 

— Komt volgens mij door het Obama-tijdperk. Toen alles nog zo 

nodig op feiten moest berusten. Maar nu hebben we Trump, en 

doen we weer wat iedereen diep van binnen altijd al wist: 13 

vermijden!

— Waarom ik zo graag wil overstappen? Is een kwestie van lifestyle. 

Die heb je of die heb je niet.

— Material design heet dat tegenwoordig. Weg met die flauwekul 

van schaduwen en schijnbaar echte knopjes op je scherm. Plat is 

het nieuwe 3D! Trump hè.

— Material design van Android? Eerder van de tijdgeest zou ik zeg-

gen, die toevallig ook door Google is opgepikt. Ze hebben overal 

spionnen, die lui van Google.

— Neem nou de tabbladen van het Lint in Office 2010. Met die 

stomme ronde hoekjes. Weg ermee, rechthoekig is het nieuwe 

rond!

— Nooit opgevallen? Heb jij geen oog voor, hè, voor stijl.

— O, jij vindt die extra opmaakknopjes die in Office 2016 direct 

naast een grafiek verschijnen juist handig? Altijd weer die hang 

naar knopjes! Knopjes zijn de nieuwe …  nou ja, zo komen ze ook 

in 2016 mensen als jij tegemoet.

— Maar dit jaar gaat het gebeuren, eindelijk wordt het 2016!

— Nee, de datum is nog niet bekend, maar het komt eraan.

— Elke drie jaar een nieuwe Officeversie? Nodeloos en nutteloos?

— Elke drie jaar een revolutie, zul je bedoelen! Nog even en dan is 

het 2019. Ik kan niet wachten!

J a n  H e m e l  /  j . b . h e m e l @ r u g . n l
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