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Verhuizen naar Office 2010

J a n  H e m e l  / j . b . h e m e l @ r u g . n l

In de loop van 2011 stapt de universiteit over van Office 2003 naar 

Office 2010. Eindelijk? Waarom moet dat een jaar duren? Wat 

wordt er van mij verwacht? 

cumenten te maken, en aan talrijke database-

programma’s die gebruik maken van Access. 

De makers daarvan moeten gelegenheid krijgen 

om ervoor te zorgen dat die ook in de nieuwe 

versie blijven werken. Vanzelfsprekend kost dat 

tijd, want het gaat om tientallen applicaties.

Misschien heeft u zelf ook wel geprogram-

meerd in Office. Ook die applicaties moeten ge-

controleerd worden, en mogelijk aangepast. Dat 

is in principe uw eigen verantwoordelijkheid, 

maar de projectgroep wil u graag adviseren. 

Vandaar deze 

Oproep
Maakt u gebruik van eigen applicaties die 

geprogrammeerd zijn in Office 2003, meldt 

deze dan voor 15 maart a.s. aan via uw Demand 

Manager (een overzicht van alle Demand Ma-

nagers is te vinden op http://www.rug.nl/

bureau/Demandmanagers/wie%20

zijn%20wij )

NB: normale databases, spreadsheets, presen-

taties en Worddocumenten geven nauwelijks 

conversieproblemen en worden hier dan ook 

niet bedoeld. Het gaat uitsluitend om (door uzelf 

gemaakte of gekochte) applicaties die

• geprogrammeerd zijn in de programmeertaal 

VBA, of

• geprogrammeerd zijn in een andere program-

meertaal en gebruikmaken van Office 2003.

Kortom
De projectgroep denkt dat de invoering van 

Office 2010 voor veel gebruikers een grote stap 

voorwaarts is, en dus de moeite die het zeker 

zal kosten waard. Ons doel is dat eind 2011 de 

universitaire gebruikers van Office 2003 blij zijn 

te zijn overgestapt naar 2010, en tevreden over 

de wijze waarop dat is gebeurd.  <

het overstappen voor u wel een kleine moeite; u 

zoekt het zelf wel uit. 

Veel gebruikers zijn in computers echter niet 

meer geïnteresseerd dan in pennen of potlo-

den. Ze moeten het doen, en graag op dezelfde 

manier als gisteren. Een verandering als deze 

vraagt dus om overstapcursussen. Bovendien 

moet het bestaande Office-cursusarsenaal 

worden omgebouwd, voor al degenen die willen 

voorkomen dat ze blijven werken op de wijze van 

het vorige decennium. Dat gaat in ons geval om 

meer dan twintig cursussen.

Applicaties
Er wordt binnen de universiteit veel program-

matuur gebruikt die niet zonder Office kan. 

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de 

programmatuur die de afstudeerbullen samen-

stelt en afdrukt, aan DotOffice, om huisstijldo-

D e RUG verkent graag de grenzen van 

het weten, toch werken we al vele jaren 

met Office 2003. Terwijl in de wereld inmiddels 

versie 2007 al is opgevolgd door versie 2010. 

Waarom in vredesnaam zo lang wachten?

Voor onderzoek en onderwijs mag dan in-

novatie het toverwoord zijn, voor het dagelijkse 

productiewerk zijn betrouwbaarheid en dege-

lijkheid belangrijker. Kantoorsoftware zoals Of-

fice, behoort voor alles probleemloos te werken. 

Vandaar dat wij bij dergelijke zaken graag even 

de kat uit de boom kijken voor we overstap-

pen. Office 2007 maakte op deskundigen nog 

een onvoltooide en onvolwassen indruk, maar 

het lijkt erop dat met Office 2010 de meeste 

kinderziekten verdwenen zijn. Tijd dus voor een 

migratie.

Wat moet er gebeuren?
Als u thuis overstapt, is het enige dat u vermoe-

delijk moet doen het installeren van de nieuwe 

versie. Dat kost misschien een uur. De oude 

versie wordt daarbij verwijderd, en u kunt aan de 

slag. Waarom is dat voor een universiteit zoveel 

ingewikkelder?

Er moet gepresteerd worden
Thuis kunt u overstappen op een moment dat u 

uitkomt, of zelfs helemaal niet. In de universiteit 

is geen moment te vinden waarop het iedereen 

uitkomt. Blijven ondersteunen van de oude 

versie is ondoenlijk, dus iedereen moet mee. 

Migreren is aan de RUG geen stap maar een 

proces, waarvoor een strategie moet worden 

bedacht die het normale werkpatroon zo weinig 

mogelijk verstoort.

Cursussen
Als u dit leest, bent u vermoedelijk bovengemid-

deld geïnteresseerd in computers. Misschien is 


