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Bijna een thema

Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, het is niet de vraag 

of je eraan mee doet, maar hoe je mee doet. Sociale 

media, er wordt niet alleen veel gebruik van gemaakt, er 

wordt ook veel over gediscussieerd. Wel of niet nuttig, 

veilig, informatief, effectief. De een voorspelt dat er over 

twee jaar niet veel meer van over is en de ander zegt dat 

men dat van de televisie destijds ook beweerde. Kortom, 

er zijn veel voor- maar ook veel tegenstanders, maar hoe 

dan ook: sociale media zijn in ieder geval niet meer weg 

te denken. 

We zijn tegenwoordig steeds meer gewend dat media 

interactief zijn. Veel instanties beperken zich niet meer 

tot het vermelden van een e-mailadres op de website. 

Ook de RUG is tegenwoordig te vinden op bijvoorbeeld 

Hyves, Facebook en Twitter. Pictogram had een gesprek 

met Jessica Winters en Riepko Buikema die zich voor de 

RUG bezighouden met de sociale media. 

En er is meer over sociale media in dit nummer, er is 

zowaar bijna sprake van een thema. We gaan het hebben 

over sociale media in het algemeen, maar ook in combi-

natie met het RUG-webplatform. Want aan de integratie 

van het webplatform met de sociale media kan volgens 

de deskundigen nog wel wat worden verbeterd. 

Ook is er aandacht voor nieuwe toepassingen: het 

vervolg van het onderzoek naar de toepasbaarheid van 

de iPad in het onderwijs, onderzoek en management en 

het nieuwe mega touchscreen van het CIT. Het wordt al-

lemaal steeds visueler en interactiever.

En ik? Ik zal het maar bekennen, ik twitter (nog) niet… 

maar ik yammer daartegenover wel weer. U weet niet 

wat dat is? Dan raad ik aan toch maar even het artikel 

over sociale media (met de toepasselijke titel ‘Ik ben de 

burgemeester van de Aldi!’) in dit nummer te lezen.

Zo, straks even de drukproef van Pictogram nakijken, er 

staan weer veel interessante artikelen in! Goh, dat zou 

zo maar een tweet kunnen zijn!

Kristien Piersma

Op de cover:  Jessica Winters en Riepko Buikema (foto Gerhard 

Lugard)
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