
Over cursussen gesproken

Cursusrooster najaar 2018 

september

24, 26, 28 sep, 1 en 3 okt Excel gevorderd

oktober

8 t/m 11 okt SPSS basis

8, 9, 15 en 16 okt Excel basis

15 t/m 18 okt Introduction to R (in English)

november

1 nov Slimmer werken met PowerPoint

5 t/m 8 nov SPSS basic (in English)

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

8 nov Websites maken met WordPress

13 nov Slimmer werken met Word

15 nov Slimmer werken met Google Drive

19 t/m 23 nov Access basis

20 nov (middag) Excel module Draaitabellen

26 t/m 29 nov SPSS basis

26 t/m 29 nov Writing a thesis using Word (in English)

december

3 t/m 6 dec Excel basis

3 t/m 6 dec Introduction to R (in English)

10 t/m 14 dec Excel advanced (in English)

11 dec WordPress (in English)

algemeen

 

sep t/m dec 2018 C/C++ part 1 and 2 (in English)

sep - dec Using the Linux cluster (in English)

(training van 1 middag)  (Training HPCV)

Vormt de naam voor u geen barrière? Na een welver-

diende vakantie staat er weer een range cursussen 

voor u klaar. Zie het cursusrooster, op www.rug.nl/

cit/academy

What’s in a name?
 

— Waar ik me zo aan erger, dat zijn die cursusnamen. Je weet pas wat 

een cursus inhoudt als je hem gevolgd hebt. Die cursus Python 

bijvoorbeeld. Sloeg helemaal nergens op. Geen slang gezien, allemaal 

moeilijk gedoe over programmeren. 

 En Excel? Wie of wat excelleert er dan, en waarin? Niet it, he, of she 

kennelijk, want dan ontbreekt er een s. I? We? They?

— Word, ook zoiets zinloos! Welk woord? Waarom zou je een cursus over 

een woord volgen? Of moet ik het religieus zien, Het Woord? Bijna 

wel? Ook goed.

— Access, ook zo’n fijne. Welke excessen? En fout gespeld natuurlijk.

— Geen exces maar toegang? Toegang tot wat? Tot alles wat je er zelf 

ingestopt hebt? Had je het er niet moeten instoppen, was er ook geen 

cursus nodig geweest om erbij te komen!

— Gezeur? En Powerpoint dan? Krachtpunt? Machtpunt? Sterk hoor, ik 

ben heeeelemaal om!

— Zal wel de invloed van Bill Gates zijn. Allemaal Microsoft. Klein maar 

zacht? Groot en keihard, zul je bedoelen!

— Software voor kleine machines? Duhuh! Telefoons, die zijn klein! Heb 

je mijn 27-inch beeldscherm wel eens gezien?

— Bij Google beter? Docs? Schei toch uit! Ik kom nog uit de tijd dat een 

document iets voorstelde. Minstens voorzien van een stempel van 

een notaris of een handtekening van een minister. Bij Google heet elk 

krabbeltje een document. Blaaskakerij!

— Sheets? Geen laken te bekennen! Ze zetten de mensen gewoon op het 

verkeerde been! En Slides? Zouden ze wel eens dia’s hebben gezien? 

Dia’s, dat zijn vakantieherinneringen die in laaange zaterdagavonden 

worden opgehaald bij de buren! (Kijk deze is genomen in totaal on-

bekend plaatsje x, of was het y? Nee, toch z, of dacht je niet?) Lekkere 

aanbeveling! Zo’n cursus wil ik meteeeen volgen!

— Nee, dan de afkortingen, dan mag je helemaal lekker raden: SPSS?

— Dat was vroeger Statistical Package for the Social Sciences? Nu niet 

meer, zeker. Hoe moet je dat weten, zonder puntjes? Even de puntjes 

verwijderen, en het verkoopt lekkerder. Net zoiets als VPRO zeker?

— En dan het toppunt: R! Raarrrr! Nee, doe mij eerst maar V

— Vakantie natuurlijk!
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