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Als eenvoudig redacteur van Pictogram, immer speurend
naar nieuws op het gebied van informatietechnologie binnen

Hans Kuné
Kristien Piersma

Adreswijzigingen

en buiten de Rijksuniversiteit Groningen, duizelt het je soms

Joëlle Swart

Secretariaat CIT

van al die nieuwe ontwikkelingen. Het lijkt of er zich elke
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dag wel weer een belangwekkend feit aan je opdringt, met

secretariaat-cit@rug.nl

al die andere weetjes, nieuwtjes, projecten en programma’s

e-mail

wedijverend om een plekje in de nieuwe Pictogram.

secretariaat-cit@rug.nl

Het was ook ditmaal dus niet moeilijk weer twintig pagina’s
naar de drukker te brengen, overvol met ICT-gebeurtenissen.
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De RUG gaat steeds vaker tentamens digitaal afnemen;
www.rug.nl/pictogram

Ontwerp en vormgeving

daarom spraken we met de mannen achter het project Idem
Dito. De mensen van Educational Support and Innovation

m;v ontwerper ˘ s bno

zaten sowieso niet stil: er is een verhaal over e-learning in
Zuid-Afrika en over de mogelijkheid internationaal te verga-
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Scholma Druk, Bedum

deren via videoconferencing.
Verder heeft de Bibliotheek al haar oude elektronische literatuurgidsen inmiddels vervangen door zogeheten LibGuides,
dus ook daar willen we onze lezers graag meer over vertellen,
evenals over de resultaten van ons Klanttevredenheidsonder-

Donald Smits Centrum voor

Bibliotheek RUG

Informatie Technologie (CIT)

zoek waar we, dat mag u best weten, best trots op zijn.
Net zo trots als we binnenkort hopelijk allemaal gaan worden
op de nieuwe website van de RUG. Dat is een enorm project,

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Broerstraat 4

zoals u al eerder in Pictogram kon lezen; niet alleen wordt

Postbus 11044

Postbus 559

de ‘voorkant’ www.rug.nl helemaal vernieuwd, ook komen

9700 CA Groningen
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er voor medewerkers en studenten aparte kanalen met voor

Telefoon (050) 363 92 00

Telefoon (050) 363 50 20

die groepen relevante informatie achter een ‘single sign on’.

e-mail: secretariaat-cit@rug.nl

e-mail: bibliotheek@rug.nl

Pictogram volgt dit project natuurlijk van nabij en zal er dit

www.rug.nl/cit
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jaar nog vaak op terugkomen.
Ook op het persoonlijke vlak gebeurde er heel wat in de
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Pictogramredactie. Onze collega Kristien Piersma beviel eind
maart van haar prachtzoon Elzar – gefeliciteerd Kristien!
En dan was er, ook eind maart, het afscheid van ons redactie-
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e-mail: facilitairbedrijf@rug.nl
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lid Hans Kuné. In de vorige Pictogram blikte hij al terug op
zijn dertig jaar aan de RUG; gelukkig bleek bij zijn afscheid
dat hij gewoon aan Pictogram wil blijven bijdragen.
Omdat ondergetekende eigenlijk dankzij Hans is begonnen
met schrijven, en erg veel van hem heeft geleerd, staat er in
dit nummer een persoonlijk afscheidsartikel. Bedankt Hans!

Namens de redactie
Frank den Hollander

En let op: – overal in Pictogram vindt u vanaf
nu handige QR-codes die u verwijzen naar de
bijbehorende webpagina’s!
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