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De toekomst van het
webplatform
Hans Kuné a.j.kune@bureau.rug.nl

Het zal weinig mensen
ontgaan zijn, dat de
RUG sinds enige tijd een
nieuwe website heeft.
Zoals veel mensen ook
weten, bevindt zich
achter deze nieuwe
site een geheel nieuwe
technische omgeving
(een objectgeoriënteerd
Content Management
Systeem).
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Dus dat wordt een belangrijk deel
van mijn boodschap: voorkomen

maar daar moet nog wel wat aan
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over. Het is wel van belang dat er
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wat extra middelen komen.’

wikkeling van het programma.
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delijk hoop te maken, is dat er een
goed onderscheid gemaakt moet
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site project te zien.

Degene die voor de Stuurgroep
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