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waarbij het ECCOO betrokken is: 

het ECCOO wordt per 1 juli samen 

met COWOG (Onderzoek en Ont-

wikkeling van Hoger Onderwijs) 

en UCLO (Universitair Centrum 

voor de Lerarenopleiding) onder-

deel van een nieuwe onderwijs 

ondersteunende organisatie, die 

geen taken meer heeft op het ge-

bied van de systeembouw. Kort-

om: er moet nu reeds besproken 

worden wie straks verantwoorde-

lijk voor is voor wat.

Wybe van Dijk, webcoördinator 

van de RUG: ‘De werkzaamheden 

zullen onder het beheer van IEB 

uitgevoerd worden. Op dit ogen-

blik praten we er met het ECCOO 

en het RC over hoe dat precies in 

het vat gegoten moet worden. 

Diverse opties liggen daarbij nog 

open. ‘

Intranet

Zullen dan ook de intranetten, die 

door vele afdelingen nog in stand 

gehouden worden op eigen web-

servers, onderdeel van het web-

platform kunnen worden?

Wybe: ‘Technisch gesproken kan 

dat nu al. Je hoeft in het webplat-

form alleen maar wat vinkjes met 

betrekking tot de toegangsrech-

ten anders te zetten, en in prin-

cipe heb je dan een afgesloten 

geheel. Zo wordt er op dit mo-

ment al gewerkt aan een proto-

type intranet voor het Bureau van 

de universiteit.’

Belangrijk bij een RUG-breed in-

tranet is, dat de identificatie en 

Het nieuwe webplatform 

van de RUG functioneert 

en ziet er goed uit. Maar 

klaar is het nog niet.

Mensen die achter de schermen 

van het systeem kunnen kijken, 

weten dat er nog veel werk verzet 

moet worden voordat het zover is, 

dat het nieuwe platform alle oude 

webservers zal kunnen vervangen. 

Na een uitgebreide inventarisatie 

is een lijst opgesteld van de ver-

dere verbeter- en ontwikkelpun-

ten. Om de belangrijkste punten 

nog dit jaar op te lossen is voor 

dit jaar een bedrag nodig van 

 90.000.

De Stuurgroep Webcommunica-

tie heeft onlangs het College van 

Bestuur geadviseerd dit bedrag 

beschikbaar te stellen. Daarnaast 

zijn er ook nog ontwikkelings-

werkzaamheden nodig, waarvan 

nog niet bekend is hoeveel werk 

daar nog in zit. Dat wordt nader 

uitgezocht. De resultaten van dat 

onderzoek zullen voor juli 2004 

beschikbaar te komen.

Reorganisatie

Om voortvarend van start te kun-

nen gaan op het moment dat het 

geld beschikbaar komt, zijn de 

webbeheerders samen met IEB, 

de afdeling In- en Externe Betrek-

kingen van de RUG, en ECCOO, 

het Expertisecentrum voor Com-

puterondersteund Onderwijs en 

verantwoordelijk voor de ontwik-

keling van de nieuwe website, al 

gestart om de verdere aanpak en 

de nog voorliggende vragen uit 

te werken.

Een ingewikkeld vraagstuk bij 

de uitvoering is de reorganisatie 

authenticatie van de gebruikers 

via de centrale authenticatieser-

ver gaat lopen. Daarvoor moet 

zowel op het technische- als op 

het organisatorische vlak echter 

nog wel wat gebeuren. Resulta-

ten van dat project worden aan 

het begin van het tweede kwar-

taal 2004 verwacht.

Omslag

Wybe: ‘Voordat we met een RUG-

breed intranet van start gaan, 

moet de Stuurgroep zich echter 

wel uitspreken over welke infor-

matie wel en welke daar niet op 

gezet moet worden. En ook op 

het sociaal-psychologisch vlak is 

er dan nog wel wat te doen. Me-

dewerkers moeten zich er dan van 

bewust worden, dat ze hun infor-

matie actief op het intranet moe-

ten ophalen. Daar is een soort 

omslag voor nodig in het bewust-

zijn. Je krijgt niet meer alle infor-

matie toegestuurd, maar je moet 

het zelf actief ophalen.

Dus intranetten voor werknemers 

zijn wel in de maak, maar dat is 

nog niet van vandaag op mor-

gen volstrekt uitgekristalliseerd. 

Technisch bestaan er echter geen 

problemen. Het webplatform kan 

een universiteitsbreed intranet ge-

woon aan.’ <
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