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Sinds enige tijd beschikt de RUG
over een widget-winkeltje.

Voor de oudere lezers onder ons: een widget-

en dus dacht ik: ik ga er maar eens iets over zeggen.

winkeltje bestaat niet echt. Althans, het

Ik hoop niet dat ik hierdoor nu erg pedant overkom.

bestaat wel echt, alleen, u vindt het

Dat was niet mijn bedoeling.

niet als u door de stad loopt. Het
bestaat uit bits en bytes en u vindt

Droom in vervulling

het op My University.

Mijn bedoeling was iets over het widget-winkeltje

My University bestaat op dezelfde

te zeggen. Namelijk: het draait al enige tijd, maar

manier ook niet echt. Mijn univer-

er zijn nog maar 35 widgets. En van de 35 zijn er

siteit, dat zou u willen dat die echt

eigenlijk maar 18 die de rol spelen, die ik hierboven

bestond. My University is een uit

kort heb proberen uit te leggen. U uw eigen blik op

bits en bytes bestaande ICT-voor-

de RUG geven. De overige 17 hebben niets met de

ziening, u aangeboden door de echt

RUG te maken. Er is er bijvoorbeeld één die over de

My Widgets Widget

bestaande RUG, waarop u kunt inloggen en die

voetbalcompetitie gaat. Nu ja, zeg: de voetbalcom-

u in veel opzichten (maar lang niet in alle) aan

petitie. Wat hebben we daar nu aan? Alsof we niet

uw eigen informatiebehoeften kunt aanpassen,

al zondagavond aan de buis gekluisterd zitten en

zodat u alleen ziet en hoort wat u wilt zien en

dan tot ons leedwezen zien dat de FC Groningen

horen. Het is een instrument, waarmee u uw

weer verloren heeft. Wat heeft dat met Mijn Uni-

subjectieve blik op de objectieve realiteit kunt

versiteit te maken?

vormgeven. Ik hoop dat u me nog kunt volgen.

Dat soort widgets willen we natuurlijk niet in Onze
Eigen Persoonlijke Universiteitjes. We willen naast

Modern taalgebruik

de handige dingetjes, die het winkeltje al aanbiedt,

De vormgeving van uw subjectieve blik kunt

zoals de Do it Yourself widget, of de Announcement

u realiseren met de widgets, die u gratis in

widget, widgets die ons laten zien wat er allemaal

het widget-winkeltje kunt aanklikken. Het

op de universiteit gebeurt. Ik geef toe: zo’n widget

widget-winkeltje zit verborgen onder de knop

is er al wel: de UK-widget. Maar waarom is er geen

Instellingen op de Dashboard-pagina van My

widget over bijvoorbeeld de sterrenkijker? Ik noem

University. Een dashboard was vroeger iets, dat

maar wat. Dat we met de onderzoekers mee kun-

ter beschikking stond aan mensen die inge-

nen kijken naar de sterren. Of over het onvolprezen

wikkelde apparaten bestuurden. Een vliegtuig

Academiegebouw? Een virtuele rondleiding. Of

bijvoorbeeld heeft een dashboard, waarmee de

over het torentje. Ik heb altijd al op een kamer in

piloot het vliegtuig bestuurt.

het academietorentje willen zitten. Kon natuurlijk

Tegenwoordig is een dashboard iets waar de be-

niet. Daar zat al iemand anders. Maar met een

sturingselementen vanaf gehaald zijn. U kunt

widget kan die droom wel in vervulling gaan.

erop zien wat u wilt zien. Wat u niet wilt zien,
slaat u over. En uw eigen universiteit besturen,

My Widgets Widget

dat kunt u wel vergeten. Dat zou natuurlijk

Kortom: widget-winkeldirecteur (wie u ook bent):

ook niet kunnen, want – zoals gezegd – het is

waar blijft widget nummer 19? En 20? Waar blijft

uw eigen universiteit helemaal niet. Het is uw

de Universiteitsmuseum-widget? Zijn die dingen

subjectieve blik op de echte universiteit, die nog

zo moeilijk te maken? Of bent u niet geïnspireerd

altijd (gelukkig maar) niet door u van achter uw

genoeg? In dat laatste geval heb ik een idee voor u.

dashboard bestuurd wordt, maar door het Col-

De Mijn Ideeën Voor Leuke Widgets Widget of-

lege van Bestuur en de faculteitsbesturen.

tewel: My Widgets Widget. Daarmee zal het toch

Tot zover deze korte explicatie over ons modern

moeten lukken Mijn Winkeltje, pardon, Uw Win-

taalgebruik. Ik heb gemerkt dat er mensen zijn

keltje, in te richten, lijkt mij zo.

die door de nieuwe terminologie in de war gebracht worden. Ze hebben werkelijk geen idee
van wat er met My dit en My dat bedoeld wordt,
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