
Over cursussen gesproken

Cursusrooster voorjaar 2018 

januari

IT Presents: Huisstijl in Powerpoint

16 jan, 11:30-12:30 Academiegebouw A901, (Nederlands)

16 jan, 13:30-14:30 UMCG 3215.0162, (Nederlands)

18 jan, 11:30-12:30 Bernouilliborg 5161.0267, (Nederlands)

18 jan, 13:30-14:30 Duisenberggebouw 5412.0028, (English)

23 jan, 11:30-12:30 Harmonie 1312.0018, (English)

25 jan, 11:30-12:30 GMW: Muntinggebouw M0061 

 (Snijderzaal), (Nederlands)

februari

5 t/m 8 feb Excel basis

12 t/m 15 feb SPSS basis

13 t/m 15 feb Prospero en Webschrijven

19 t/m 22 feb Writing a thesis using Word (in English)

maart

5, 7, 9, 12 en 14 mrt Excel gevorderd

8 mrt Websites maken met WordPress

19 t/m 22 mrt Excel basis

19 t/m 22 mrt SPSS basic (in English)

april

4 apr Slimmer werken met PowerPoint

9 t/m 11 apr Prospero en Webschrijven

10 apr (middag) Slimmer werken met Excel

16 t/m 19 apr SPSS basis

16 t/m 20 apr Excel advanced (in English)

17 apr (middag) Excel module Draaitabellen

23 t/m 25 apr Excel basic (in English)

24 apr Slimmer werken met Google Drive

Hoe u de kansen ook inschat, voor allerlei soorten 

software worden er weer cursussen aangeboden. U 

vindt ze in het cursusrooster, op  

http://www.rug.nl/computercursus

De Russen komen…
 

— Cursusrooster 2018 is uit? Eindelijk ook cursussen in het statistische 

programma R? Als ik jou was zou ik toch maar bij SPSS blijven, want ik 

vertrouw dat R voor geen cent.

— Dat programma is ‘gratis’, ja. Geloof je het zelf? Gratis bestaat niet!

— Heb je dat dan niet gehoord? Via Facebook of Twitter? Het internet 

staat er bol van!

— De Russen! Overal verspreiden ze fakenieuws en proberen ze te infil-

treren.

— OK, maar R is vrije software, daar kan iedereen aan mee bouwen, 

en niemand die er de controle over heeft. Reken maar dat ze daar 

bovenop zitten!

— Ik heb even een t-toets in R gedaan en de resultaten vergeleken met 

een willekeurige t-toets uit SPSS. Ze leken  niet op elkaar. Ik bedoel 

maar, wie zouden daar anders achter kunnen zitten dan de Russen?

— Natuurlijk met andere gegevens. Aselecte steekproef, weet je wel!

— Stel je eens voor hoeveel waardevolle informatie ze kunnen krijgen 

door een statistiekprogramma af te tappen. Allemaal persoonsgege-

vens, allemaal gevoelig! 

 Hoeveel nog ongepubliceerd onderzoek kunnen ze niet voor zijn door 

met onze gegevens aan de haal te gaan? 

— Ik ben op de cursus Data en privacy geweest, en weet dus nu hoe link 

dat allemaal is. Er hangen de universiteit boetes van miljoenen boven 

het hoofd, met die nieuwe Europese wetgeving!

— Zo’n vaart niet lopen? Zeker ook nooit gehoord van Verwerkersover-

eenkomsten?

— Nou dan! Geloof maar niet dat we die met de Russen hebben!

— Dat me die naam niet eerder is opgevallen! R! Alsof we die link met 

Rusland niet zouden doorhebben.

— Jij bent zeker zo iemand die, na al die toestanden rondom de Chinezen 

van Yantai, ook nog doodleuk in C++ blijft programmeren? Niet alleen 

maar C, maar zelfs PLUS PLUS! Hoe naïef kun je zijn?

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