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

Over cursussen gesproken
Verslingerd
Cursusrooster voorjaar 2017

— Ik kan er zo tegenop zien, hè.
— Hoezo, tandarts, tentamen, rijexamen? Hoe kom je daar nu bij? Waar-

vanaf 12 sep t/m 12 dec (middag)

Open Leercentrum

doorgaans elke dinsdagmiddag

Office Zelftest

om zou je daar tegenop zien? Hoort allemaal gewoon bij het leven.
— Nou, tegen de eeuwigdurende zomer, natuurlijk. Met zijn landerigheid,

vanaf 12 sep t/m 12 dec (middag)

zijn stilte en zijn eeeeiiiindeloze leegte.

doorgaans elke dinsdagmiddag

— Rust, vakantie, gezelligheid, reizen, genieten? Even geen gedoe? Ja, zo

september

— Nee, dat heeft niets met televisie te maken. Ik weet wel dat de mooie

keek ik er vroeger ook tegenaan, maar nu weet ik wel beter.
26 t/m 28 sep

Prospero en Webschrijven

series en programma’s vooral in het winterseizoen worden vertoond,
en dat De Wereld Draait Door, en noem het allemaal maar op, eeuwig

oktober

met zomerreces zijn. Zomer = herhalingen. Maar die herhalingen vind

2 t/m 5 okt

Excel basis

ik juist fijn. Een tweede kans om het plot van die detectives en zo te

9 okt

Presenting with Prezi (in English)

begrijpen.

9 t/m 12 okt

SPSS basis

11 en 12 okt

Powerpoint (in English)

16 t/m 19 okt

Thesis schrijven met Word

16 t/m 20 okt

Access basic (in English)

30 okt

Slimmer werken met PowerPoint

verslingerd, hunkerend, smachtend. Voor, aan en naar cursussen

30 okt t/m 2 nov

SPSS basic (in English)

natuurlijk! Hoewel, eigenlijk vooral aan computercursussen, van het

Maar wat is uiteindelijk nou televisie? IJdelheid en nutteloosheid.
— Workaholic? Ik? Verslaafd aan mijn werk? Ik hoor wel dat jij nooit een
cursus hebt gevolgd, anders begreep je wel wat ik bedoelde.
— Verslaafd zou ik het niet willen noemen. Eerder enthousiast, idolaat,

CIT.
november

De fascinerende wereld van Office, Google, SPSS, Prospero en wat al

1 t/m 3 nov

Prospero en Webschrijven

niet! Werelden die je dacht te kennen, maar zich nu pas in hun volle

6 t/m 8 nov

Excel basic (in English)

glorie voor je ontsluiten! Het begrip en de menselijke warmte van de

6, 8, 10, 13 en 15 nov

Excel gevorderd

7, 9, 14, 16 en 21 nov

Programmeren in MS-Office

21 nov (middag)

Slimmer werken met Excel

22 nov

Slimmer werken met Word

22 t/m 24 nov

Powerpoint

— Ik zit hier maar: juni, j u l i , A - U - G – U - S - T - U - S. Pfff!

27 t/m 30 nov

SPSS basis

— Hoe kan een mens kalm blijven met Office 2016 in het verschiet en

27 t/m 30 nov

Writing a thesis using Word (in English)

28 nov (middag)

Excel module Draaitabellen

docenten. Wat zal ik ze missen!
— Maar dan dat subtiele treiteren; ruim van tevoren het nieuwe rooster
openbaar maken. Terwijl je nog tijden moet wachten voor het werkelijk begint.

de onbevestigde geruchten dat het CIT ook demonstraties bij je in de
buurt gaat geven?
— Wist je niet hè? Omdat jij je tijd liever besteedt aan het plannen van
je vakantie. Terwijl jij aan het strand ligt je hoofd vol te stoppen met
stuiverromans, zit ik hier maar in eenzaamheid te hunkeren naar kennis die er ècht toe doet.
— Waarom herhalen ze het cursusprogramma eigenlijk niet in de zomer,
net als op de televisie? Wordt het begrip alleen maar beter van.

U zult zien, de tijd vliegt voorbij, dus schrijf u zo snel mogelijk in, nu verder
iedereen nog alleen maar aan vakantie denkt:
• w w w. r u g . n l /c o mp u t e r c u r s u s
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