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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Notulen van de vergadering van de Werkgroep Innovatie en Applicatie, Faculteit IW

Donderdag 19 juli 2012, 10.30 uur

Aanwezig: Harry Kammenga (voorz.), prof. dr. H. van Hepscheuten, drs. F. Schripsema, mw. K. de Vrieze (not.)

Aanwezig op afstand: prof. dr. S. Streutjens

Afwezig: mw. drs. J.A. Bultjes-Fokkema

De voorzitter opent de vergadering en heet vooral prof. Streutjens welkom, die deze bijeenkomst live zal 

volgen vanaf zijn thuiswerkplek, met dank aan de zojuist geïnstalleerde videoconferencing-apparatuur.

Prof. Streutjens interrumpeert meteen om een klacht te uiten over deze apparatuur: de beweegbare 

camera staat in zijn werkkamer precies op het hoekje van zijn bureau, waardoor een van de geluidsboxen 

van zijn computer daar niet meer kan staan. De box staat nu noodgedwongen in de vensterbank, wat het 

stereo-effect van Streutjens’ favoriete cd, de Vespers van Rachmaninov, danig verstoort.

De voorzitter interrumpeert op zijn beurt prof. Streutjens met de mededeling dat deze niets te klagen 

heeft, daar hij letterlijk met afstand de enige RUG-medewerker is die deze dure apparatuur in zijn eigen 

huis heeft mogen installeren. Daarop gaat de voorzitter snel over naar het eerste punt op de agenda.

Webvernieuwing

De werkgroep reageert opgelucht op de mededeling dat de nieuwe webkanalen vooralsnog alleen in 

bèta-vorm zijn opgeleverd en dat de uiteindelijke uitrol van de nieuwe webomgeving niet eerder dan 

in september plaatsvindt. Dhr. Schripsema probeert de aanwezigen kort uit te leggen hoe het content 

management systeem achter de website in elkaar zit, en maakt onderscheid tussen de cms-navigator, 

de webnavigator en het broodkruimelpad dat in een aparte interface in de menunavigator kan ingesteld 

worden. Die menu’s kunnen bestaan uit een topic-page maar beter is het een subhomepage…

Op dit punt klinkt opeens keiharde muziek uit de speakers, afkomstig vanuit de werkkamer van prof. 

Streutjens. Deze legt desgevraagd uit dat het hier toepasslijkerwijs gaat om Nyne otpushchayeshi, oftewel 

Lord, now lettest thou thy servant depart. Uit de Vespers van Rachmaninov dus. Voorzitter gaat door met 

het volgende agendapunt.

FIW-app

Er bestaan plannen om een eigen app te ontwikkelen voor de faculteit. Op de vraag van prof. Streutjens 

wat of dat dan in ’s hemelsnaam wel niet moge wezen, antwoordt prof. Van Hepscheuten, voorzitter van 

de projectgroep FIW-app, dat het hier een applicatie betreft om te downloaden op je smartphone. Prof. 

Streutjens verklaart hierop dat hij gelukkig niet in het bezit is van zo’n ding, dat hij met zijn oude Nokia 

alleen kan bellen en dat dat voor hem ruimschoots voldoende is, laat staan dat hij een app nodig heeft.

Van Hepscheuten riposteert nu dat die app verregaande functionaliteiten heeft die studenten en 

medewerkers vele voordelen zullen kunnen bieden. Desgevraagd (op hoge toon, door Streutjens) weidt 

Van Hepscheuten uit: een overzicht van beschikbare computerwerkplekken, directe toegang tot de eigen 

gegevens in Blackboard, geografi sche kaarten van alle faculteitsgebouwen, en nieuwsberichten die gepusht 

kunnen worden vanuit de faculteit naar de app zelf.

Op dit moment van het betoog klinkt opeens weer harde klassieke koormuziek uit de luidsprekers. 

Voorzitter Kammenga verbreekt hierop abrupt de videoconference-verbinding met prof. Streutjens. 

Hierna worden alle overige 12 agendapunten binnen zeven minuten afgehandeld, sluit de voorzitter 

de vergadering, en trakteert prof. Van Hepscheuten alle werkgroepleden op koffi e en koek in de nieuw 

geopende FIW Coffee Lounge.
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