
Over cursussen gesproken

Cursusrooster voorjaar 2018 

maart

26 t/m 29 mrt Introduction to R (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

26 apr (1 dag) Workshop Easy visualization with R (in English)

mei 

14 t/m 17 mei Introduction to R (in English)

16 mei (1 dag) Workshop Introduction to Python (in English)

17 mei WordPress (in English)

23 mei (1 dag) Workshop Numerical Python(in English)

24 mei Slimmer werken met Word

28 mei t/m 1 jun Excel gevorderd

28 mei t/m 1 jun Access basis

Voorlopig kunt u behalve in het Engels gelukkig ook 

nog in het Nederlands bij ons terecht. Zie het cursus-

rooster, op http://www.rug.nl/cit/academy

Academisch
 

— Ik vind het jammer, van dat Shanghai-avontuur, dat het nu niet door 

gaat. En dat allemaal om een beetje Academische Vrijheid meer of 

minder.

— Yantai? Ook goed. Maar ik houd net zo van Chinees eten, dus ik zag 

wel perspectieven. Helaas, allemaal naar de Filippijnen! 

— Filistijnen? Nou ja, naar een oord bij Verweggistan in ieder geval.

— Waar moeten we nu met onze expansiedrift naartoe? Naar België 

soms?

— Geen expansiedrift? Verspreiding van de Wetenschap? Cultuur en 

Kennis uitdragen? Natuurlijk, het Internationale Aanzien van onze 

universiteit telt ook mee, maar daar zorgt het CIT wel voor.

— Jij weet ook niets! Zodra ze het hoorden van het ineenstorten van 

China, hebben ze meteen een CIT ACADEMY opgezet, dus in plaats van 

een UGY een UGG (University of Groningen at Groningen), een soort 

filiaal BINNEN de universiteit! Een broeinest van Creativity en Advan-

ced Technology!

— Alles. Je kunt niet zo gek denken. Van Apps tot Office, van C tot R, van 

small datum tot Big Data, van Superficial tot Deep Learning.

— Natúúrlijk in het Engels! Anders verstaan de internationalisten je toch 

niet? Die CIT-ers worden nu allemaal getest op hun kennis van het 

Engels. Niet goed, nou dan vlieg je er waarschijnlijk uit, lijkt me. Ze zijn 

daar niet kinderachtig!

— Lijkt mij ook. Wat zal dat een enorme zuigkracht op de Chinezen 

hebben. Die partijsecretarissen in Yantai zullen nog raar op hun neus 

kijken, in hun leeggezogen campusje.

— Nou vooruit, campuS dan.
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