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Over cursussen gesproken

Cadeaus
— Het was voorbij voor je er erg in had, maar de moeite waard. Krijg ik
ook nog eens wat. Leuk zo’n presentje! En dan ook nog uit onverwach-
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te hoek: een IT-cadeau.
— Nee, geen pc, tablet of smartphone. Ook geen Linux-cluster of Apple

november

Powerboek, of hoe dat ook allemaal mag heten. Ons geld groeit ze

6 t/m 8 nov

Excel basic (in English)

6, 8, 10, 13 en 15 nov

Excel gevorderd

7, 9, 14, 16 en 21 nov

Programmeren in MS-Office

7 nov (middag)

Workshop Data en privacy (AVG)

21 nov (middag)

Slimmer werken met Excel

22 nov

Slimmer werken met Word

22 t/m 24 nov

Powerpoint

24 nov

Excel module Charts (course in English)

27 t/m 30 nov

SPSS basis

27 t/m 30 nov

Writing a thesis using Word (in English)

28 nov (middag)

Excel module Draaitabellen

natuurlijk niet op de rug, daar bij het CIT. Nee, de eerste van een serie
IT Presents! Want er volgen er vast meer.
— Geen cadeau, maar een presentatie? Niet PREsents, maar preSENTS?
Mij best, maar het kostte niets, en ze brachten het naar je toe. En het
was nog leuk ook. Voor mij dus een cadeautje.
— Om je horizon te verbreden met zaken uit de IT die je misschien ontgaan zijn? Nou, als dat geen cadeau is!
— Dat is waar. We kregen inderdaad niets mee. Er zat nog geen goodies
bag bij, als je dat soms bedoelt. Maar wat is nou een goodies bag
vergeleken bij geestelijke rijkdom!
— Niet van mij verwacht? Hoogdravend? Die presentatie anders niet.
Ontspannen, en prima te volgen.

december

— Trok het onderwerp je niet zo? Dat is nu juist de grap. Het is de bedoe-

4 t/m 7 dec

Excel basis

ling dat er iets aan bod komt wat je nog niet kende. Hoe wou je anders

4 t/m 8 nov

Access basis

je grenzen verleggen?

7 dec

Slimmer werken met Google Drive

11 dec

Presentaties met Prezi

11 t/m 15 dec

Excel advanced (in English)

12 t/m 14 dec

Prospero en Webschrijven

— Natuurlijk zal er wel eens iets gedemonstreerd worden waar je niets
aan hebt. Dan weet je in ieder geval wat het is en dát je er niets aan
hebt. Het kost maar een uur! Nee, kom maar op, wat mij betreft!
— Weinig publiciteit? Ja, dat klopt. Ze wilden eerst even kijken of het idee
zou aanslaan en zijn low-profile begonnen. Je hoefde je niet alleen niet
in te schrijven, het kón niet eens! Nee. Het paste wel in de zaal, al was
het soms net. Blijft natuurlijk een gok. Maar beter dan wachtlijst en
toch een halfvolle zaal, omdat mensen niet komen opdagen. Nee, er
komen er vast meer!
— Je kon ook opgeven welke onderwerpen je een volgende keer wilde
zien. Ik heb natuurlijk meteen om Python gevraagd. Lijkt me enig!
Slangen boeien me altijd al.
— Hoezo te groot? Je moet je horizon verbreden, daar gaat het om!

IT Presents zijn geen grote cursussen en kosten geen grote inspanning, ze
zijn een plezierige kennismaking, meer niet. Hebt u liever een full-blown
cursus? h t t p : //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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