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Bij de tijd

Het is zover, we hebben weer een jarige in ons midden: we 

feliciteren de Universiteitsbibliotheek van harte met haar 

400ste (…) verjaardag! En nooit verhuisd hè, dat kunnen 

niet veel soortgenoten zeggen. Wel af en toe een nieuwe 

‘look’, maar verder honkvast! Wat er allemaal te doen is 

naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van de UB, leest 

u uiteraard in dit nummer van Pictogram.

En toevallig (of niet) is de UB ook weer toe aan een nieuwe 

look: de voorbereidingen en werkzaamheden zijn al een 

poosje gaande. Wat de stand van zaken is en wat er nog op 

de planning staat de komende tijd, leest u verderop in dit 

nummer in een renovatie-update van de werkzaamheden 

bij de UB. Ik kan alvast wel verklappen dat het nog wel 

even gaat duren; 2018 is de geplande einddatum. Maar dan 

voldoet de UB weer helemaal aan de eisen van deze tijd.

Andere ontwikkelingen waarover we u bij willen praten, is 

de nieuwe MOOC die door de RUG wordt aangeboden. Het 

universitair Talencentrum ontwikkelde een online intro-

ductie cursus Nederlands waar iedereen gratis aan kan 

deelnemen en de aanmeldingen kwamen massaal binnen-

stromen vanuit allerlei windstreken! Een echte Massive 

Open Online Course dus! Hoe dat succes tot stand kwam, 

hoort u uit de eerste hand: Pictogram had een interview 

met de makers van de MOOC. 

Uiteraard praten we u nog meer bij over allerlei ontwikke-

lingen op het gebied van ICT, zoals de verbeterde wijze om 

gasten van de RUG toegang te verlenen tot het universitair 

draadloos internet. Echt een eitje nu. Ook is er aandacht 

voor ontwikkelingen ‘onder de motorkap’: op het gebied van 

studentenregistratie en studie-informatiesystemen zijn 

volop veranderingen gaande en zullen in de toekomst nog 

meer volgen. Verder misschien nog een tip voor mensen die 

geen ‘nee’ kunnen zeggen en daardoor het overzicht op alle 

werkzaamheden dreigen te verliezen: de digitale plantool 

Trello. Een luxe to-do-lijst zeg maar. Wat wil je nog meer? 

Kortom, even Pictogram doorneuzen en je bent weer hele-

maal bij!
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