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In de wolken

Al een aantal jaren informeert het ICT-magazine Picto-

gram over de ontwikkelingen op het gebied van infor-

matie- en communicatietechnologie in het algemeen en 

aan de RUG in het bijzonder. Was Pictogram in het begin 

een samenwerkingsverband tussen Bibliotheek en CIT, 

sinds kort zijn het Facilitair Bedrijf en de afdeling Admi-

nistratieve Informatievoorziening van het Bureau ook in 

de redactie vertegenwoordigd. Op deze manier wordt het 

onderwerp nog completer belicht. 

Dit nummer van Pictogram wordt eenmalig aan alle 

medewerkers van de RUG toegezonden; u kunt zich 

gratis abonneren door u aan te melden op de website: 

www.rug.nl/pictogram. U ontvangt het magazine dan 

vijf keer per jaar. Bent u al lid van Pictogram, dan hoeft u 

uiteraard niet te reageren.

We hebben de afgelopen jaren veel ontwikkelingen op 

ICT-gebied voorbij zien komen. En het houdt voorlopig niet 

op: onderwerpen waarover we dit jaar zoal hebben bericht 

waren de sociale media, het nieuwe digitale werken en de 

vernieuwing van de RUG-website. Meer informatie hierover 

kunt u lezen in de digitale versie van Pictogram op de web-

site. In dit nummer is er speciale aandacht voor de cloud: 

werken we over een paar jaar vanuit de wolken? En welke 

consequenties heeft dat voor onderwijs en onderzoek? U 

leest het in het interview met docent en onderzoeker  

Mathieu Paapst van Recht en ICT.

Verder in dit nummer onder andere aandacht voor de 

webklassen die de universiteit organiseert voor scholieren 

uit 5- en 6-vwo om alvast (digitaal) kennis te maken met 

het universitaire onderwijs, het aanbod van e-books van de 

Bibliotheek RUG en de nieuwe audiovisuele faciliteiten bij 

het CIT die de afgelopen maanden met succes zijn ingezet 

voor een gezamenlijk college met de universiteit van Osaka. 

Daarnaast treft u in Pictogram altijd een aantal vaste 

rubrieken: informatie over het rooster computercursussen 

van het CIT, de security-bijdrage van de security manager 

van de RUG, de mededelingen en tot slot op de achterpagina 

uit het leven gegrepen: de ICT-belevenissen in de Faculteit 

Intermenselijke Wetenschappen. Daar doet men altijd erg 

z’n best om de ICT-ontwikkelingen te volgen, maar dat valt 

niet altijd mee… Wij wensen u veel leesplezier!

Namens de redactie

Kristien Piersma

Op de cover:  The Cloud (foto/bewerking Gerhard Lugard)

Donald Smits Centrum voor 

Informatie Technologie (CIT)

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Postbus 11044

9700 CA Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

e-mail: secretariaat-cit@rug.nl

www.rug.nl/cit

Administratieve Informatie 

Voorziening

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 41/41A

Postbus 72 

9700 AB Groningen

Telefoon (050) 363 53 91

www.rug.nl/bureau/expertise-

centra/aiv

Bibliotheek RUG 

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

e-mail: bibliotheek@rug.nl

www.rug.nl/bibliotheek

Facilitair Bedrijf 

Blauwborgje 8

Postbus 885

9700 AW Groningen

Telefoon (050) 363 74 54

e-mail: facilitairbedrijf@rug.nl

www.rug.nl/fb


