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Onderzoek efficiënter door
het gebruik wiki
Het liep een beetje uit de hand, zou je kunnen zeggen. Professor
Ecologie Han Olff begon enkele jaren geleden met één wiki
om bestuurlijke processen binnen het Centre for Ecological
and Evolutionary Studies (CEES) van de RUG vast te leggen en
documenten op te slaan, maar al snel werden het er meer. Van
beheer tot management en onderzoek, Olff legt het vast in wiki’s:
tikiwiki’s, welteverstaan. Pictogram interviewt hem over het succes
van deze tool.
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• Meer informatie over wiki-hosting van het CIT op My University:
Infonet > ICT-voorzieningen > Collaboration > web-, wiki- en domeinhosting.

nog te overzien.”
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