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De Grenzen Voorbij: 
het UKB-Beleidsplan 2007 - 2010

A l e x  K l u g k i s t  / a . c . k l u g k i s t @ r u g . n l

In het UKB Beleidsplan 2007 - 2010 ‘De Grenzen Voorbij’ zet het Samen-

werkingsverband UKB (Universiteitsbibliotheken en Koninklijke Biblio-

theek) in op intensivering van de landelijke samenwerking.

De universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek willen hun 

krachten bundelen om de infrastructuur voor wetenschappelijke informa-

tie de komende jaren op een hoger plan te brengen. Daarbij laten zij zich 

inspireren door de snelheid, het wereldwijde bereik en de laagdrempelige 

toegang die de internetaanbieders hebben geïntroduceerd. Zij willen deze 

koppelen aan hun eigen traditionele kwaliteiten: maatwerk, wetenschap-

pelijke informatie met een goed kwaliteitskenmerk, expertise ten aanzien 

van informatievaardigheden, en integratie in onderzoek en onderwijs. 

Gezamenlijke aanpak
De beoogde infrastructuur stelt hoge eisen aan de interoperabiliteit. De 

daarmee gemoeide investeringen gaan de middelen van de individuele in-

stellingen te boven. Daarom liggen de beleidsprioriteiten voor UKB bij het 

gezamenlijk ontwikkelen en onderhouden van die faciliteiten en diensten 

die vanwege hun aard of omvang een gezamenlijke aanpak noodzakelijk 

maken: 

Kernonderwerpen in het beleidsplan zijn:

•	gezamenlijke	inkoop	van	voor	onderwijs	en	onderzoek	relevante	infor-

matie die via het open internet niet beschikbaar of niet goed toeganke-

lijk is;

•	gezamenlijk	ontwikkelen	van	de	infrastructuur	voor	publicatie	van	de	

resultaten van de eigen instelling;

•	bevorderen	van	open access;

•	aanpakken	van	dreigende	tekorten	in	de	budgetten	voor	aankoop	van	

(toegang tot) informatie;

•	ontwikkelen	van	een	efficiënte,	geïntegreerde	infrastructuur	voor	selec-

tie van en toegang tot zowel open als gesloten informatiebronnen;

•	ondersteuning	van	de	digitale	leer-	en	werkomgeving.

De faculteitsbibliothecarissen en de afdelingshoofden van de UB hebben 

een brainstorm over dit plan gehouden. Naar aanleiding van de gevoerde 

discussie is besloten het UKB-beleidsplan van commentaar te voorzien 

en te vertalen in een soort Midterm Review van de nota Strategisch Beleid 

Wetenschappelijke Informatievoorziening 2007 – 2010. Naar verwachting 

zal deze begin 2008 gereed zijn. (Met dank aan het secretariaat van UKB.)

Mededelingen

UB CIT
Informatiemiddag Draadloos Groningen
Op donderdag 27 maart as. organiseert Draadloos Groningen vanaf 

15.00 uur een informatiemiddag over de mogelijke toepassingen van 

een draadloos stadsnetwerk voor studenten. De bijeenkomst vindt plaats 

in het Auditorium van de Hanzehogeschool Groningen en

zal worden geopend door Cor de Ruiter van het College van Bestuur van 

de Hanzehogeschool Groningen.

Tijdens deze middag wordt een aantal concrete toepassingen gede-

monstreerd dat inmiddels door studenten is ontwikkeld. Daarnaast wordt 

gediscussieerd in een forum onder leiding van RUG-rector Frans Zwarts 

over het nut en noodzaak van een stadsdekkend draadloos netwerk voor 

studenten. Door middel van een draadloze enquête is het mogelijk hierin 

actief te participeren.

Aan het eind van de middag wordt bekend gemaakt wie een iPod Touch 

heeft gewonnen voor het bedenken van een innovatieve dienst voor het 

draadloos netwerk.

Onder de naam ‘Draadloos Groningen’ zijn de gemeente, de Hanzehoge-

school Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen bezig een draadloos 

netwerk op te zetten. Momenteel kunnen studenten en medewerkers in 

een deel van de stad Groningen gebruikmaken van een tijdelijk draadloos 

stadsnetwerk dat zich uitstrekt van de Vismarkt naar de Grote Markt tot 

aan de Stadsschouwburg. 

Meer informatie: www.draadloos.groningen.nl .

Koninklijke onderscheiding voor CIT-medewerker
Marc Petit is donderdag 20 december jl. gedecoreerd als Ridder in de 

Orde van Oranje Nassau. Tijdens een bijeenkomst in de Zernikeborg kreeg 

hij de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester J. Rijpstra 

van de gemeente Tynaarlo.

Marc Petit ontving de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de ontwik-

keling van de grootschalige computervoorzieningen van de RUG in de 

jaren zeventig en tachtig. Na zijn vervroegde uittreding in 1998 bleef Petit 

met een deeltijdaanstelling werken en zette hij zich in voor de introductie 

van ICT in o.a. de Afrikaanse landen Burkina Faso, Tanzania, Uganda en 

Zambia.


