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Samenwerken

Terugkerend thema in dit nummer is samenwerken. De Biblio-

theek Groningen onderhoudt al langer nauwe contacten met 

studenten en de directie van het CIT wordt sinds een paar jaar 

ieder collegejaar aangevuld met een studentassessor. Deze 

studentbestuurder voorziet de directie van advies op het gebied 

van onderwijs en ICT. Pictogram ging kennismaken met de 

nieuwe studentassessor Teunis Dokter. In het interview vertelt 

hij over zijn plannen voor het komende jaar.

Over een andere vorm van samenwerking was in het vorige 

nummer van Pictogram al iets te lezen: de samenwerking 

tussen de RUG en het CBS in het Academic Data Center dat in 

juli dit jaar van start is gegaan. Welke ontwikkelingen zijn er 

sindsdien geweest? We praten u bij in een follow up over het 

Academic Data Center.

Op het gebied van big data zie we ook steeds meer samenwer-

kingsverbanden. Dat is ook noodzakelijk; door de groeiende 

datastroom lopen we tegen de grenzen van de verbindingen 

aan en moet de verwerking van de data worden verspreid. De 

directeuren van SURFsara en het CIT praten hier verder over in 

het artikel over federatief werken.

Daarnaast zoals altijd veel meer interessante artikelen op het 

gebied van ICT, zoals de rubriek Mijn Startpagina, met deze 

keer een beschrijving van de werkplek van Laura Batstra, uni-

versitair hoofddocent pedagogiek. Hoe start ze iedere ochtend 

haar computer op, wat staat er op haar bureaublad? Altijd weer 

interessant om te lezen op welke manier een RUG-medewerker 

de ICT-voorzieningen van de universiteit gebruikt. 

Ook interessant is de bijdrage van Hans Kuné, die deze keer 

een kijkje nam in het EEG-lab van de onderzoeksgroep Neuro-

linguïstiek van het Centre for Language and Cognition Gronin-

gen van de faculteit der Letteren. Een voorbeeld van onderzoek 

waar grote hoeveelheden data geanalyseerd moeten worden. 

Laten we samenwerken!

Kristien Piersma

Op de cover:  Teunis Dokter. 
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