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Nieuwe dingen

Er gaat veel veranderen in de regelgeving op het gebied van 

gegevensbescherming: volgend jaar wordt de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming van kracht. En dan is het 

handig om verstand te hebben van zowel de wet als ICT. Arjen 

Deenen heeft dat en is sinds 1 maart de kersverse Functionaris 

Gegevensbescherming van de RUG. Hoog tijd voor een gesprek 

over de impact van de nieuwe wet voor de RUG.

Niet alleen informatie over nieuwe functies, maar ook over 

nieuwe gebouwen: de renovatie van de Universiteitsbibliotheek 

in de binnenstad is na drie jaar afgerond. Als je het gebouw 

binnenstapt, heb je werkelijk waar het idee dat je een nieuw 

gebouw betreedt. En tijdens de zomermaanden is de UB gewoon 

geopend, dus een aanrader om een keer een kijkje te nemen!

Een ander nieuw ‘gebouw’ is het Academic Data Center. Alleen 

is dit geen echt gebouw, maar een virtuele community waarbij 

het CIT een loketfunctie krijgt voor de toegang tot CBS-data. 

Hiermee kan de informatie van het CBS nog effectiever worden 

ingezet voor wetenschappelijk onderzoek.

En dan nog een nieuwtje dat de redactie vlak voor het ter 

perse gaan van dit nummer ontving en dat we u niet willen 

onthouden: de universiteit investeert de komende jaren bijna 

750.000 euro in e-learning. Van de 25 ingediende voorstellen 

kregen in totaal tien e-learningprojecten groen licht. 

In het eerste jaar zullen meer dan zeventig vakken van 

verschillende faculteiten toegerust worden met digitale 

activerende tools. Hiermee worden meer dan 14.000 

studenten bereikt in het onderwijs. Voorbeelden van 

digitale toepassingen zijn: het gebruik van VR-brillen bij 

stedelijke planningsproblemen, het automatisch nakijken 

van opdrachten van studenten, het online oefenen van 

gespreksvaardigheden en het gemakkelijk maken voor 

docenten om e-learning tools te gebruiken.

CIT-directeur Ronald Stolk, tevens voorzitter van de commissie 

die verantwoordelijk was voor de selectie van de projecten, is 

verheugd met de toekenning van de projecten: “Na een strenge 

selectie op kwaliteit konden niet alle aanvragen worden 

goedgekeurd. Maar we zijn blij dat er geïnvesteerd gaat worden 

in de verschillende facultaire projecten.“ 

Voor de afgewezen en nieuwe projecten ziet Ronald Stolk 

nog voldoende mogelijkheden: ”Er is ieder jaar een call voor 

e-learning projecten; volgend jaar zijn ook aanvragen mogelijk 

door studenten. Daarnaast kunnen eduScientists van het CIT 

helpen bij het passend maken van aanvragen.” 

Wij wensen u een fijne zomer!

Namens de redactie,

Kristien Piersma

Op de cover:  Arjen Deenen op zijn vakantieadres. 
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