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D e eerste standaard Windows-werkplek 

werd in de maanden tussen november 

2006 en juli 2007 op in totaal zo’n 5.000 pc’s 

bij de RUG geïnstalleerd. Vanaf dat moment 

werden alle applicaties centraal aangeboden en 

was het aanbod van programma’s en program-

maversies voor medewerkers 

en studenten gelijk, net 

als de inlogprocedure, de 

gebruikersnaam en het 

password. Daarmee werd 

het mogelijk om vanaf elke 

Windows-computer aan 

de universiteit toegang te krijgen tot de eigen 

werkomgeving met programma’s en toegang 

tot opgeslagen data. 

Een grote stap vooruit vergeleken met de 

situatie daarvoor toen alles per faculteit (soms 

anders) geregeld was. Maar 

inmiddels is de huidige UWP 

ook alweer aan vervanging 

toe omdat we door de ontwik-

kelingen op het gebied van ICT 

tegenwoordig meer willen dan 

deze UWP ons bieden kan. 

Proof of Concept
Ter voorbereiding op het ontwerp van de 

vernieuwde universitaire werkplek heeft het 

CIT een uitgebreide inventarisatie gemaakt van 

wat verschillende doelgroepen zoals docenten, 

studenten, administratieve medewerkers en 

externe bezoekers en gasten verwachten van 

hun werkplek. Al deze groepen weten dat je de 

informatie voor je werk of studie 

tegenwoordig niet meer alleen 

achter je bureau kunt krijgen, 

maar ook thuis, in de trein of 

op de fiets. En op de laptop, de 

iPad of via de smartphone. En 

niet alleen in een 

Windows-omge-

ving, maar ook op de 

Linux-computer thuis, 

op de Mac en Blackberry. Dan is de huidige UWP 

ineens niet meer zo geavanceerd als het in het 

begin leek.

De inventarisatie heeft geleid tot een visie met 

betrekking tot de nieuwe universitaire ICT-

werkplek waarin de werkplek en het 

gebruikte besturingssysteem van 

elkaar losgekoppeld worden, net 

als de relatie tussen het bestu-

ringssysteem en applicaties. 

Op basis van de visie op de 

nieuwe universitaire werkplek 

is een ontwerp 

gemaakt van de nieuwe uni-

versitaire ICT-werkomgeving, 

die door middel van een Proof 

of Concept (POC) is getest. Na 

de testperiode is de nieuwe 

universitaire werkplek afgelopen 

zomer als pilot geïnstalleerd op de standaard 

Windows-pc’s van CIT-medewerkers. 

Virtuele werkplekomgeving
In het kort is de vernieuwde UWP een werk-

plek die behalve op de RUGpc, ook beschik-

baar is via het internet. Door in te loggen of 

gebruik te maken van een app kan tijdens een 
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Sinds 2006 maakt de universiteit gebruik van de 

universitaire werkplek (UWP). Dat betekent dat bijna 

alle Windows-pc’s van de RUG zijn voorzien van een 

standaard ICT-werkplek. Al geruime tijd wordt bij 

het CIT gewerkt aan de opvolger van de universitaire 

werkplek. De vernieuwde UWP is in aantocht.

Een nieuwe universitaire 
werkplekomgeving
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vergadering, thuis of waar ook ter 

wereld gebruik worden gemaakt 

van de UWP.

De nieuwe UWP maakt gebruik van 

Windows 7 en geeft toegang tot een groot 

aantal applicaties, data en diensten die continu 

centraal worden onderhouden en van de nieuw-

ste updates worden voorzien. De nieuwe UWP 

kan behalve op de RUGpc op iedere andere pc 

gebruikt worden. Dit kan een desktop-pc zijn of 

een laptop op de werkplek, thuis of op vakantie. 

De enige voorwaarde is een werkende internet-

verbinding en een moderne webbrowser. Het be-

sturingssysteem op de pc is niet van belang, of 

dat nu Windows is, Mac OS of Linux. Daarnaast 

is de nieuwe UWP ook geschikt gemaakt voor 

iPad of Android tablet. 

Komende maanden
Op basis van de ervaringen van 

de pilot bij het CIT in de afgelopen 

zomermaanden is de nieuwe UWP 

aangepast en bijgesteld. De komende 

maanden zal de nieuwe universitaire werkplek 

per dienst of faculteit worden geïnstalleerd. De 

medewerkers worden persoonlijk benaderd met 

informatie over de installatie op hun pc. Ook 

worden er informatiebijeenkomsten georga-

niseerd en is er een demo-pc waarop alvast 

kennis kan worden gemaakt met de vernieuwde 

universitaire werkplek.  <

• Lees meer over de vernieuwde UWP op My University:  

http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/ict/werkplek/werkplekken/uwp-nieuw

• Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij de CIT-Servicedesk: citservicedesk@rug.nl of (050) 363 3232.


