
Over cursussen gesproken

Cursusrooster december 2018 

Cursusrooster voorjaar 2019 

december

3 t/m 6 dec Excel basis

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

7 dec (1 dag) Workshop Deep learning (in English)

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

11 dec WordPress (in English)

11 dec (1 dag) Workshop make a VR/AR application yourself

 (in English)

11 dec (middag) Basic Peregrine (in English)

We registreren graag uw naam voor deelname aan 

een cursus, en zullen deze gegevens uitsluitend voor 

dat doel gebruiken: http://www.rug.nl/cit/

academy

Privé
 

— Ik moet nog zien dat al die nieuwbouw op Zernike wel door kan gaan… 

Het zijn mooie plannen, Feringa building en zo, maar ja, het geld hè.

— Nee, niet Yantai, dat wordt geheel door de Chinezen bedropen, heb ik 

begrepen.

— OK, misschien aangevuld met wat financieel illusionisme, of fake-

geld. Zo gaat dat in de Nieuwe Tijd. Nee, ik bedoel de AVG! Boetes hè.

— Algemene Verordening Gegevensbescherming. Europees. Nou, dan 

weet je het wel. Zakkenvullers. Zijn het allemaal.

— Torenhoog! Torenhoge boetes! Kan miljoenen gaan kosten. Of miljar-

den. Zoiets. Bouw dan nog maar eens een fatsoenlijke campus.

— Alles moet veel veiliger. Versleuteld en zo. Allemaal geleerd tijdens de 

Privacy-cursus. Elke avond komt de Bewaking alle jaloezieën al dicht-

draaien, zodat men niet naar binnen kan gluren. Goeie eerste stap. 

— Donker? Ach, die paar planten die leren dan na het weekend het licht 

des te meer te waarderen. Stel je voor dat de Autoriteit ’s nachts een 

onverwachte inspectie doet en dan op mijn bureau de foto van mijn 

man ziet staan! Allemaal persoonsgegevens, foto’s! Wat zeg ik: BIJ-

ZONDERE persoonsgegevens, die mag je HELEMAAL niet verwerken! 

De doodsteek voor de pasfotograaf, als je het mij vraagt. Tenminste, 

als hij geen Verwerkersovereenkomst heeft. Geloof ik.

— Paspoorten? Zal wel een overgangssituatie zijn, die verdwijnen na-

tuurlijk totaal. Een serieuzere collectie van persoonsgegevens kun je 

je immers niet voorstellen.

— Uitzonderingen? Misschien, maar je kunt het beste het zekere voor het 

onzekere nemen, dus ik heb die foto’s allemaal in een kast gestopt, 

achter slot en grendel.

 Jazeker, slot EN grendel. Two-factor authenticatie heet dat. Veiliger.

— Ik ben maar bij mezelf begonnen. Elke dag een andere route naar mijn 

werk. Security by obscurity heet dat, dat is het nieuwste, geloof ik.

 Gelukkig heb ik drie fietsen. Met een paar aanplaksnorren en pruiken 

kom je een heel eind. Komt mijn bivakmuts nog eens van pas.

— Ja, inderdaad! Moslims liggen lichtjaren op ons voor, met hun burka’s 

en Arabisch als voertaal, wat wil je nog meer? Heb je hun schrift wel 

eens gezien? Cryptografie ten top! Nee, we zullen er allemaal aan 

moeten geloven, wacht maar.

— Nee, natuurlijk niet mijn eigen naam boven deze column! Denk je dat 

ik gek ben?

M i n i  E i n s t e i n  /  m e v r o u w C I T @ r u g . n l

januari

8 jan (1 dag) Workshop VR and AR and 3D (UK)

14 jan (middag) Course Basic Peregrine (UK)

februari

4, 6, 8, 11 en 13 feb  Introduction into programming using Phyton (UK)

14 feb (middag) Course Basic Peregrine (UK)

maart

4 t/m 8 mrt Introduction to R (UK)

4, 5, 11 en 12 mrt Excel 2016 basis

11, 13, 15, 18, en 20 mrt Excel 2016 gevorderd

13 mrt (middag) Course Basic Peregrine (UK)

18 t/m 21 mrt SPSS basis

25 t/m 28 mrt Writing a thesis using Word (UK)

april

1 t/m 5 apr Excel 2016 advanced (UK)

9 apr Websites maken met WordPress

10 apr Slimmer werken met PowerPoint 2016

15 t/m 18 apr SPSS basic (UK)

15 apr (middag) Course Basic Peregrine (UK)

14   Pictogram 3/jaargang 2018  december/januari  2019 


