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Big Ben

Fantastisch nieuws voor de universiteit en voor onze 

collega Ben Feringa in het bijzonder: de Nobelprijs voor 

Scheikunde gaat dit jaar (deels) naar Groningen! Een 

geweldige prestatie en beloning voor jarenlang onderzoek 

dat nog lang niet is afgelopen. Fantastisch nieuws ook voor 

de universiteit en we zijn trots dat we daar in de afgelopen 

jaren een bijdrage aan hebben mogen leveren. Want topon-

derzoek vraagt om top-ICT! 

Gaan we verder met de volgende felicitatie, want ook in 

eigen huis maken we weer kans op een prijs. Na de eerdere 

toekenning van de NWO-subsidies voor projecten waar het 

CIT ook bij betrokken is (de ontwikkeling van de ruimte-

sonde EUCLID en de database voor het archeologisch PAN-

project), werd onlangs bekend gemaakt dat de Geodienst 

samen met ESRIG (ook onderdeel van de RUG) genomi-

neerd is voor de Nederlandse Dataprijs 2016.

De nominatie heeft betrekking op het ontwerp van een 

overzicht van gedetailleerde en open data van het wereld-

wijde elektriciteitsnet (energygrid). De dataset kan een 

bijdrage leveren aan een effectieve verdere inzet van duur-

zame energie. Op woensdag 9 november wordt bij het NWO 

in het Den Haag de winnaar bekendgemaakt. Misschien 

volgt er dan weer een feestje!

De laatste felicitatie van dit redactioneel gaat naar Milou 

Noordveld. Zij is onlangs benoemd als de nieuwe student-

assessor van het CIT en volgt hiermee Dennis Adriaans op. 

Milou is na het afronden van de master Bedrijfs-

kunde nu bezig met de master Economie en 

werkte de afgelopen twee jaar als studentassistent 

voor Nestorsupport, de elektronische leeromge-

ving voor studenten. Ze is dus al goed bekend met 

de ICT-behoefte van studenten. 

Als studentassessor zal zij de mening en het 

belang van studenten vertegenwoordigen bij het 

CIT. Ook zal zij het komende jaar de mening van 

studenten over de universitaire ICT-faciliteiten nog beter in 

kaart brengen, zodat het structureel kan worden meegeno-

men in de besluitvorming van het CIT.

Na deze (uitgebreide) felicitatieronde nog even een korte 

vooruitblik van dit nummer: de ontwikkelingen op ICT-

gebied bij zowel UB als CIT blijven gewoon doorgaan. Of het 

nu gaat om digitaal toetsen, het Research Data Office of het 

ICT-Meerjarenplan, wij houden u op de hoogte! 

Namens de redactie,

Kristien Piersma

Omslagfoto

De Aletta Jacobshal/Beeldbank RUG

Centrum voor Informatie 

Technologie (CIT)

De Smitsborg, Nettelbosje 1

Postbus 11044

9700 CA Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

e-mail: secretariaat-cit@rug.nl

www.rug.nl/cit

@CIT_RUG

www.facebook.com/CenterforIT

Universiteitsbibliotheek RUG 

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

e-mail: bibliotheek@rug.nl

www.rug.nl/bibliotheek

@Bibliothecaris

www.facebook.com/ 

UniversityofGroningenLibrary

Pictogram

Pictogram 
als e-journal

2  Pictogram 3/jaargang 2016  oktober/november


