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Op weg naar My University
	 Proefdraaien	met	de	bèta-versie

R i e p k o  B u i k e m a  / r. s . b u i k e m a @ r u g . n lH a n s  Ku n é  / a . j . k u n e @ r u g . n l

M et My University wordt straks een van 

de belangrijkste doelstellingen van 

het programma Vernieuwing Webcommuni-

catie gerealiseerd: het aanbieden van geper-

sonaliseerde informatie voor medewerkers en 

studenten, waarbij iedereen op één plek alle 

informatie kan vinden die voor het werk of de 

studie van belang is. Dat dashboard kan ieder-

een naar eigen behoefte inrichten met widgets, 

een soort van applicaties, uit de widget store. 

Achter het tabblad ‘Infonet’ wordt daarnaast 

interne achtergrondinformatie voor medewer-

kers en studenten weergegeven, vergelijkbaar 

met de informatie die op de huidige intranetten 

is te vinden.

De afgelopen maanden is door alle betrokkenen 

ontzettend veel werk verzet om My University 

te kunnen realiseren, in het bijzonder door de 

RUG-brede webredactie en communicatieme-

dewerkers van faculteiten en diensten. Al die 

inspanningen vinden een voorlopige bekroning 

in de bèta-release van My University,die bedoeld 

is om ervaringen en feedback te genereren 

van medewerkers en studenten die nu al willen 

proefdraaien. 

Om voldoende feedback te krijgen is onlangs 

een groep van ongeveer 150 medewerkers 

en studenten uitgenodigd om alvast te gaan 

werken met My University. Die groep voor 

Eind september introduceert de Rijksuniversiteit Groningen ‘My 

University’: de nieuwe informatiekanalen voor alle medewerkers 

en studenten. Vanaf dat moment kunnen zij gebruik maken van 

een persoonlijk dashboard dat de informatie van veel gebruikte 

toepassingen als RUG-mail, RUG-agenda en ProgresWWW 

eenvoudig bereikbaar maakt, waarbij idealiter nog maar één keer 

hoeft te worden ingelogd. De introductie van de nieuwe RUG-

website volgt naar verwachting een maand later.

deelname aan de bèta-release bestaat uit tien 

studenten/medewerkers per faculteit of dienst, 

de faculteitsbesturen, de faculteitsraden, de 

directies van diensten en leden van de verschil-

lende dienstraden. En daar blijft het niet bij. De 

bèta-release staat namelijk open voor iedere 

geïnteresseerde medewerker of student. U bent 

dus van harte uitgenodigd om ook alvast te 

experimenteren met deze bijna volledige versie 

van My University. Reacties en ervaringen zijn 

zeer welkom. De feedback zal worden aange-

wend om het nieuwe product nog beter af te 

stemmen op de wensen van de gebruiker. 

Ook nieuwsgierig naar My University? Log dan 

in met uw personeels- of studentennummer op 

www.myuniversity.rug.nl 

Na het inloggen kunnen deelnemers aan de 

bèta-release hun eigen dashboard samenstellen 

en meteen de functionaliteit van My University 

ervaren. Op een speciaal tijdelijk tabblad staat 

alle informatie over de bèta-release en wordt 

de mogelijkheid geboden om ervaringen te 

delen met het ontwikkelteam. Rector Magni-

ficus Elmer Sterken, tevens voorzitter van de 

Stuurgroep Vernieuwing Webcommunicatie, 

en Arjen Hoekstra, studentlid van de Universi-

teitsraad, gingen u reeds voor. Hiernaast ziet u 

een impressie van de persoonlijke pagina van de 

Rector.  <

mailto:r.s.buikema@rug.nl
mailto:a.j.kune@rug.nl
http://www.myuniversity.rug.nl

