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CIT

Op 18 april 2016 gaat de gratis online cursus 

‘Students Taking Charge of Higher Education’ 

live op het platform Futurelearn. Het is een Mas-

sive Open Online Course (MOOC) van vijf weken 

en bedoeld om studenten inzicht te geven op de 

werkzaamheden van een studentassistent zodat toe-

komstige studentassistenten beter voorbereid zijn op 

hun taken. Studentassistenten bij de RUG begeleiden 

werkgroepen, faciliteren bij digitale toetsen, fungeren 

als mentor voor eerstejaars of werken bij een afdeling 

van de universiteit.

Door het volgen van de MOOC leren de studenten 

hoe ze zich professioneel gedragen, lessen kunnen 

opzetten en hoe ze goede docenten kunnen zijn. De 

Engelstalige online cursus is ontwikkeld door de 

afdeling Educational Support and Innovation (ESI) van 

het CIT. Het initiatief voor de online-cursus is afkom-

stig van de studentenpartij Lijst Calimero na signalen 

vanuit verschillende faculteiten dat de begeleiding 

van studentassistenten verbeterd kon worden.

Studentbestuurders

Naast studentassistenten richt de cursus zich ook 

op studenten die een functie hebben of ambiëren bij 

de medezeggenschapsorganen van de universiteit 

of een bestuursfunctie willen uitoefenen bij een uni-

versitaire voorziening op het gebied van bijvoorbeeld 

sport (ACLO) of cultuur (USVA). Hoe kunnen zij goed 

communiceren met de studentengemeenschap? Hoe 

vertegenwoordigen zij de belangen van de studen-

ten? Hoe  maken zij de vertaalslag van beleidsstukken 

naar hun medestudenten? Studenten met verschil-

lende achtergronden vertellen over hun ervaringen 

Voor wie meer wil weten over het samen-

werken in Google Drive, het maken van 

interactieve Google Forms, de inzet van Google 

Classrooms en Communities of Google video 

Hangouts organiseert Google samen met de 

RUG op zaterdag 30 april en zondag 1 mei een 

tweedaags evenement waarbij al deze zaken de 

revue passeren. U leert tijdens deze dagen prak-

tische tips met betrekking tot het gebruik van 

Google apps en er zijn workshops gericht op een 

effectieve en efficiënte manier van samenwer-

king in het onderwijs met de tools van Google.

De sessies worden gegeven door internatio-

nale gecertificeerde Google-docenten. Verder 

zal tijdens verschillende keynotes verder worden 

ingegaan op het concept ‘Future ready Schools’. 

Het Google apps-evenement vindt plaats in de 

Smitsborg op het Zernikecomplex in Groningen. 

Voor belangstellenden die als Google-docent 

gecertificeerd willen worden, is er voorafgaand 

aan de Google apps-bijeenkomst op vrijdag 29 

april een Certification Bootcamp. Meer informa-

tie over de activiteiten is te vinden op  

www.nlsummit.org .  <

Tweedaags evenement bij de RUG over slim en efficiënt 
samenwerken met Google Apps

Versturen van grote bestanden: SURFfilesender

RUG schenkt veertig pc’s aan weeshuis in Zambia

Binnenkort introduceert de RUG een nieuw 

systeem voor het verzenden van grote be-

standen: SURFfilesender. Het is de opvolger van 

het bestandsoverdrachtsysteem BARS (Big At-

tachment Relay System) dat nu nog in gebruik is 

binnen de RUG en UMCG voor het versturen van 

bestanden die te groot zijn om als attachment 

bij een e-mail te voegen. De opslagruimte van 

SURFfilesender is – in tegenstelling tot BARS - 

onbeperkt en de verzending kan bovendien met 

encryptie. Ook is het voor externen mogelijk om 

(zonder in te loggen op RUG-systemen) grote 

bestanden naar RUG/UMCG-medewerkers en 

studenten te versturen. Meer informatie leest u 

in het artikel over SURFfilesender in dit nummer.  

<

Het St. Francis-weeshuis in Kitwe (Zam-

bia) heeft onlangs veertig pc’s in gebruik 

genomen die zijn gedoneerd door de RUG. De 

afgeschreven pc’s krijgen op deze manier een 

nieuwe bestemming in het weeshuis, dat ook 

fungeert als middelbare school met ruim 750 

kinderen.

Het contact met het katholieke weeshuis vloeit 

voort uit de betrokkenheid van de RUG bij het 

ZAMREN-project dat in de afgelopen jaren is 

uitgevoerd. Dit project had als doel zowel het 

feitelijke netwerk voor het hoger onderwijs en 

onderzoek als ook de bijbehorende netwerkor-

ganisatie in Zambia op te zetten. De inrichting 

van de pc’s in het weeshuis die via het ZAMREN-

netwerk zijn aangesloten op internet, werd 

verricht door broeders die tevens ICT-expert zijn. 

Het weeshuis dat tot nu toe nog niet over com-

puters beschikte, wil met de donatie een impuls 

geven aan het ICT-onderwijs aan de leerlingen 

in de regio.  < 

MOOC voor toekomstige studentassiste  nten RUG

De CIT-afdeling Educational Support and 

Innovation (ESI) verzorgt cursussen voor 

docenten en medewerkers van de RUG op het 

gebied van docentprofessionalisering. Het 

aanbod voor de komende maanden ziet er als 

volgt uit:

13 april: Opstellen en analyseren van toetsen 

met gesloten vragen;

Cursusaanbod voor RUG-docenten

Voor meer informatie kijk op www.rug.nl/cit/esi/   professionalisering/cursussenRUG
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Mededelingen

UB
R e n o v a t i e n i e u w s

De renovatie van het gebouw van de UB Bin-

nenstad verloopt voorspoedig; waarschijn-

lijk zal het geheel gerenoveerde gebouw zelfs 

eerder klaar zijn dan gepland!

Momenteel is de hele tweede verdieping 

gesloten; binnenkort volgt de verbouwing van 

de eerste verdieping, wordt de vide tussen 1e en 

2e dichtgemaakt en verrijst een splinternieuwe 

studiezaal op de tweede verdieping, met kof-

fiekamer, dakterras en studio’s.

De derde en vierde verdieping tonen nu al hoe 

het gebouw er na de renovatie uit gaat zien: 

hypermoderne studiezalen met comfortabele 

studieplekken, supersnel wifi, printfaciliteiten en 

goed geoutilleerde koffiekamers.

Eervolle vermelding verdient de afdeling 

Bijzondere Collecties. De kluis met oude en 

kostbare werken is geheel vernieuwd, al het 

materiaal is weer terugverhuisd naar deze scho-

nere en beter uitgeruste omgeving. De balie en 

leeszaal van Bijzondere Collecties zien er ook 

heel modern uit nu; de medewerkers zijn trots 

op deze prachtige werkplek!  <

Zomersluiting UB

Van zaterdag 9 juli tot en met zondag 14 

augustus zal de UB Binnenstad geheel ge-

sloten zijn voor het publiek! In deze zomerperi-

ode wordt de centrale hal aangepakt en zal een 

nieuwe ingang worden aangelegd, middenvoor 

in de gevel. Alle informatie is te vinden op 

www.rug.nl/bibliotheek/ub2020   <

De Universiteitsbibliotheek heeft een 

nieuwe uitgebreide online beeldbank met 

gedigitaliseerd erfgoed van de RUG: historische 

kaarten, oude handschriften en boekbanden, 

foto’s van archeologische opgravingen en 

kerkinterieurs. De beeldbank bevat meer dan 

65.000 afbeeldingen van stukken uit de histo-

Vernieuwde beeldbank voor universitaire digitale collecties online

rische en onderzoekscollecties. De site biedt 

prachtig beeldmateriaal, voor professionele 

onderzoekers én liefhebbers. Om de toeganke-

lijkheid te vergroten is er veel aandacht besteed 

aan het uiterlijk en de gebruiksvriendelijkheid 

van de site.  <

De beeldbank is te vinden op http://facsimile.ub.rug.nl

en  waarom ze denken dat een bestuursfunctie toe-

gevoegde waarde heeft voor hun cv en persoonlijke 

ontwikkeling.

Case studies

In de laatste week van de cursus worden de volgende 

case studies behandeld:

• professioneel gedrag van de studentassistent tij-

dens het ondersteunen van een digitale toets;

• acquisitie door een studentassistent van de Geo-

dienst van de RUG;

• de meerwaarde van een bestuursjaar bij de KEI-

week, ACLO, USVA, ESN of SKLO;

• storend gedrag van studenten tijdens een werkcol-

lege.

De cursus heeft een studielast van drie uur per week 

en zal in totaal vijf weken duren. Meer informatie en 

inschrijven op de website van Futurelearn: www.fu-

turelearn.com/courses/students-higher-

education.   <

MOOC voor toekomstige studentassiste  nten RUG

19 april: Begeleiden van thesisstudenten;

19 april: Beoordelen van werkstukken en scrip-

ties;

26 april en 17 mei: Het schrijven van heldere en 

aansprekende onderwijsteksten;

26 april: Teaching and learning in the interna-

tional classroom.  <

Cursusaanbod voor RUG-docenten

Voor meer informatie kijk op www.rug.nl/cit/esi/   professionalisering/cursussenRUG


