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Webplatform maandje 
 uitgesteld

Hans  Kuné  
a . j .kune@bureau. rug.n l

Een teleurstelling?

Bart Beijer, webcontactpersoon 

van de faculteit Rechten: ‘Een 

beetje wel ja. Laat ik zeggen dat 

ik er gemengde gevoelens over 

heb. We konden nog wel een 

paar weekjes gebruiken, dat is 

zo, maar we waren met alle be-

langrijke dingen toch wel dege-

lijk klaar. Wij hebben het hier nu 

dus lekker rustig. Maar het is ver-

velend, dat we de informatie nu 

nog een maand langer op twee 

verschillende plaatsen moeten 

bijhouden. Dus tja, wat mij be-

treft waren ze gewoon begonnen, 

op één februari.’

Wybe van Dijk, webcontactper-

soon van het Bureau en RUG-

webmaster: ‘Ik was voor twee 

maanden uitstel. Dat heb ik de 

Stuurgroep ook gezegd. Het is 

een soort compromis geworden. 

We waren hier nog niet voldoen-

de ver. Ik krijg nu extra hulpkrach-

ten, gelukkig. En ik denk dat we 

het nu ook wel redden.’

Hans Beldhuis, projectleider: ‘Te-

leurgesteld? Nou ja, och nee. Een 

aantal faculteiten heeft op uitstel 

aangedrongen, die zaten duidelijk 

te krap. Dan moet je dat natuur-

lijk doen. Gelukkig is er ook extra 

geld bijgekomen, zodat de stu-

dent-assistenten nog een maand 

extra kunnen doorwerken. Dat 

was wel nodig. Dus in die zin ben 

ik niet teleurgesteld. 

Maar aan de andere kant: het is 

wel zo dat technisch gesproken al-

les klaar is. Alles doet het. Er kun-

nen formulieren gemaakt worden, 

er kunnen associatieve links ge-

maakt worden, de menu’s kunnen 

bewerkt worden in de editor, er 

kunnen figuren toegevoegd wor-

den, en ga zo maar door. Er kun-

nen zelfs Japanse lettertekens 

gebruikt worden. Ik heb net met 

een docente gesproken, die daar 

mee bezig was. Dat komt omdat 

ons systeem volledig Unicode 

compliant is, zoals we dat dan 

noemen. Technisch gesproken 
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waren we dus wel klaar op één 

februari en wat dat betreft had 

het van mij dus wel door mo-

gen gaan.’

Doet alles het inderdaad?

Wybe: ‘Die formulieren schijnen 

nu inderdaad te kunnen, maar ik 

heb nog geen tijd gehad om dat 

uit te testen.’

Bart: ‘Die formulieren werken in-

derdaad. Echt heel geavanceerde 

formulieren kun je nog niet maken, 

omdat je nog geen controles kan 

uitoefenen met gegevens uit een 

database. Maar met wat er nu is, 

is wel goed te werken. En die an-

dere dingen doen het ook. Niet 

dat we geen wensenlijstje meer 

hebben, hoor, maar het ziet er 

wel goed uit.’

Eén maart zal het worden dus. 

Dan zal ook de rest van de we-

reld de vernieuwde website kun-

nen zien.

Vorig jaar nam de Stuurgroep 

W3 het kloeke besluit op 

1 februari ‘de knop om 

te zetten’. Het huidige 

webplatform van de RUG zou 

op die datum door het nieuwe 

vervangen worden. Vlak voor 

1 februari nam de Stuurgroep 

het besluit de knop nog een 

maandje met rust te laten. 
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