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Van de redactie

Pictogram

Missie geslaagd!
Het is eindelijk gelukt, het viel niet mee, maar het resultaat
mag er zijn! Al enige tijd ontving de redactie van Pictogram
regelmatig ‘klachten’ over de voorpagina. Waarom staat er

Redactie

Abonnementen

altijd een man op de buitenkant van het ICT-magazine van de

Gert Jan Bokdam

gratis toezending via

RUG? Tja, uiteraard hebben we deze bewering gefackcheckt en

Frank den Hollander

www.rug.nl/pictogram

we konden het niet ontkennen. De afgelopen jaren was de man
veruit in de meerderheid op de voorpagina van Pictogram. Met

Hans Kuné http://ajkune.magix.net/
Kristien Piersma

Adreswijzigingen

als uitschieter (of dieptepunt zo u wilt) jaargang 2017, in dat

Ineke Visser

Secretariaat CIT

jaar was er in geen enkele editie een vrouw op de cover te vin-

T (050) 363 92 00

den. Het geeft misschien ook weer dat de IT-wereld (nog steeds)

secretariaat-cit@rug.nl

voor het merendeel een mannenaangelegenheid is.

e-mail
pictogram@rug.nl

Dus, tijd voor actie! Hoe we het voor elkaar hebben gekregen?
internet

Benoem een vrouw tot technisch directeur van het CIT en je

www.rug.nl/pictogram

hebt een uitstekend geldig excuus voor een interview mèt een
foto van de hoofdpersoon op de voorpagina! Ik heb het over

Ontwerp en vormgeving

Anke Breeuwsma; zij vormt sinds een paar maanden samen

m;v ontwerper ˘ s bno

met Ronald Stolk de nieuwe directie van het CIT. Waarbij Anke
dus de functie van technisch directeur vervult. Niet dat wij
achter deze benoeming zaten, maar we vinden het best wel

Drukwerk
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bijzonder! In dit nummer kunt u in een gesprek met haar lezen
hoe het zo is gekomen.
Verder in deze editie nog een kennismaking met een nieuwe
CIT-medewerker: Pieter Polhuis. Hij is de nieuwe studentassessor van het CIT voor dit collegejaar. Aan de hand van acht
vragen vertelt hij hoe hij als student denkt over de universitaire
ICT-voorzieningen en wat zijn plannen zijn om studenten meer
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Technologie (CIT)

te betrekken bij de ontwikkeling en inrichting van de universitaire ICT-voorzieningen.

De Smitsborg, Nettelbosje 1

Broerstraat 4

En verder uiteraard weer allerlei interessante informatie op

Postbus 11044

Postbus 559

het gebied van ICT en onderzoek en onderwijs bij de RUG, zo-

9700 CA Groningen

9700 AN Groningen

als de toekenningen van de call for Data Science en de ontwik-
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keling van een landelijke evaluatie voor promotietrajecten van
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universiteiten.
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Tot slot: bent u van plan om binnenkort een bezoek te bren-

www.facebook.com/CenterforIT

www.facebook.com/

gen aan de Universiteitsbibliotheek? Denk er dan aan dat de

UniversityofGroningenLibrary

toegangspoortjes in december sluiten! Dus medewerkers en
studenten de RUG-pas mee. Geen pas? Haal dan even een gratis
bezoekerspas bij de balie. En lees even het artikel hierover in
deze Pictogram!

Pictogram
als e-journal
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