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List of decisions by the University Council of 23 November 2017 

10.30 hours in de Grote Vergaderzaal, Oude Boteringestraat 44 

Present 

Chair M.C. Huiskes

24 Council members R. Aguilar Suarez, C.J. Albers, A.H.M. de Baets, J. Been, B.A.A. Beijer, D.M.E.

Bouwman, N. Brouwer, W. Dam, H. Druijff, Z. Glas, W. Gormley, T. van Heuven, J.

Hoeks,  K. Linke, L. Melein, D. Mensonides, L. Mulder, N. Petkov, D.J. Scheffers, O.

Scholten, S. Simeonov, C. Vermue, L. Visser, H.J. Wondergem

Board of the University S. Poppema, J. de Jeu en E. Sterken

Bureau S. van Galen

Absent 

Registrar A. Aarens

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering 10.36 

2. Adoption of the agenda/procedural motions 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Approval of the minutes 

3.1 List of decision by the University Council of 31 August 2017 

Relevant document: UR 17/180 

Tekst: 

DAG, pagina 2,  is van mening dat het College van Bestuur had toegezegd, dat faculteiten 

niet worden afgerekend op de kwaliteitsindicatoren. Dit komt in het verslag niet duidelijk 

naar voren. Het College van Bestuur antwoordt dat er afspraken zijn gemaakt met de 

faculteiten. Faculteiten worden niet afgerekend op het resultaat, maar wel op de 

inspanning. 

Naar aanleiding van: 

De Personeelsfractie, pagina 8, cie Bestuur 12 oktober 2017: Beleid stagevergoedingen. 

De fractie vraagt het College wanneer dit beleid komt. Het College van Bestuur 

antwoordt dat hierover binnen HR discussie is, gevraagd zal worden wanneer dit beleid er 

is. 

Het verslag wordt met bovenstaande aanvulling vastgesteld. 

3.2 Announcements by the Board of the University Council 

De RUG staat op plaats 109 van de wereldranglijst van 150 universiteiten op de 

Employability ranking. Deze ranking gaat over de reputatie van de RUG afgestudeerden. 

Bij deze ranking werd ook gekeken naar de digitale vaardigheden van de afgestudeerden, 

op dit onderdeel eindigde de RUG op plaats 5, één plaats boven MIT! 

4. Documents receives and sent for information purposes 

4.1 Written and oral responses to questions tabled  

Relevant document: UR 17/181 
Bij dit punt is geen notitie aangeleverd. 

4.2 Overview of decisions by the Board of the University 

Relevant documents; UR 17/182 a t/m d 

9 oktober 

Personeelsfractie:,pt. 2.4.f. Premasters abroad VERTROUWELIJK. Waarom staat dit 

niet in de aanvraag voor UGY? Het College van Bestuur antwoordt dat dit los staat van 

UGY. De RUG heeft problemen met het aantrekken van masterstudenten. Deze notitie 

gaat over het aanbieden van cursussen bij buitenlandse universiteiten ter voorbereiding op 

een master aan de RUG. In Yantai zijn hiervoor faciliteiten beschikbaar. 

4.3 Benoeming toehoorder UCW 

Relevant document; UR /183 

Over dit punt worden geen opmerkingen gemaakt. 

4.4 Stand van zaken Algemene Verordening Gegevensbeheer 

Relevant document: UR 17/184 
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Naar aanleiding van punten  5, 7 en 13 van voorliggende notitie stelt de Personeelsfractie 

enkele vragen. Het College van Bestuur. De ICT jurist is al aangesteld bij ABJZ. Het 

concept Privacy  beleid zal t.z.t. aan de Universiteitsraad worden voorgelegd. De 

Personeelsfractie wijst ook op problemen met privacy bij ATPI. Het College van 

Bestuur antwoordt dat er een lek was bij ATPI. Hierover is overleg geweest. E.e.a. is nu 

goed geregeld. De RUG sluit met alle leveranciers een verwerkingsovereenkomst af. De 

SOG-fractie stelt vragen over de Wet bescherming persoonsgegevens en over het 

definitieve register conform het AVG. Het College van Bestuur antwoordt dat er 

inderdaad momenteel wel een beleid is aan de RUG is voor bescherming 

persoonsgegevens. In deze notitie wordt gesproken over beleid conform AVG. Dit moet in 

mei 2018 af zijn en zal t.z.t. aan de Universiteitsraad worden voorgelegd. 

4.5 Evaluatie HR flex 

Relevant document; UR 17/185 

De Personeelsfractie doet de suggestie om de inzet van het aantal fte’s na één jaar nog 

eens te bezien. De fractie verzoekt ook de gedetailleerde informatie per faculteit te 

verstrekken omtrent de inhuur van externe professionals (pt. 3.1). De fractie verzoekt 

voorts om bij de verdeelsleutel op basis van het aantal flexmedewerkers per 

faculteit/eenheid rekening te houden met het soort flexmedewerkers (pt. 4. Advisering). 

Het College van Bestuur merkt op dat er over een jaar opnieuw wordt geëvalueerd, 

bovengenoemde zaken zullen ook meegenomen worden. 

  

5. Conceptaanvraag Transnationale Educatie (TNE) in Yantai 

Relevant document: UR 17/186 

Lid Scholten heeft, namens de commissie die technisch overleg inzake de Aanvraag TNE 

in Yantai voert, voorafgaand aan de Raadsvergadering een presentatie gegeven. De 

Personeelsfractie verzoekt om verduidelijking ten aanzien van de volgende punten: Het 

stuctureren van het aantal opleidingen in de aanvraag; UGY is een aparte financiële 

onderneming, maar wanneer UGY financieel niet gezond is, kan dit effect hebben op de 

RUG; China heeft recentelijk besloten de wetten over academische vrijheid bij te stellen; 

De RUG zou in de aanvraag een concreet en uitgebreid voorstel op moeten nemen over 

academische vrijheid; Het BSA kan in China niet ingevoerd worden. In de aanvraag moet 

een vergelijkbaar iets opgenomen moeten worden; Communicatie binnen de RUG loopt 

niet soepel. De decanen signaleren dit ook. Hoe verloopt de communicatie tussen RUG en 

UGY wanneer UGY van start gaat. Het College van Bestuur reageert. De lijst van 

opleidingen in de aanvraag ligt nog niet vast. Het uiteindelijk besluit hierover ligt bij de 

faculteiten. Het College verzoekt vragen over financiën te bespreken in de commissie. Het 

College zal in de aanvraag duidelijker opnemen dat de academische vrijheid een groot 

goed is en een aanleiding kan zijn zich terug te trekken. Alle reeds gemaakte afspraken op 

dit gebied tussen UGY en RUG blijven gehandhaafd. Er komt niet een extra lid (de partij 

secretaris) in de Board of directors. De functie van party secretary zal waarschijnlijk 

gecombineerd worden met die van de beoogde president (Prof. Fu). Duidelijk moet zijn 

dat een vorm van zelfcensuur niet gewenst is. Op de campus van UGY is academische 

vrijheid, dit zal worden benadrukt. Over Quality assurance (w.o. BSA) is overleg met de 

CAU. In China krijgen studenten vaak opnieuw een kans. Met het voorbereidende jaar 

moet men in staat zijn het BSA te halen. Er worden uiteindelijk twee diploma’s uitgereikt. 

Voor het RUG diploma worden de RUG eisen gehanteerd, wanneer een student hier niet 

aan voldoet kan hij in China door worden verwezen naar een andere universiteit. In China 

zijn universiteiten van verschillend niveau, dat kennen wij niet in Nederland. De 

communicatie blijft voor nu en in de toekomst een punt van aandacht. 

Lijst Calimero vraagt naar de samenstelling van de Board of Directors. Het College van 

Bestuur zegt toe een organogram voor UGY op te stellen. De functie van partij secretaris 

wordt gecombineerd met  de functie van president. Voorzitter van de Board of directors is 

Poppema. Bij UGY zijn het college van bestuur en de raad van toezicht samengevoegd. 

De RUG gaat over de opleidingen. 

De Personeelsfractie merkt op dat een organogram verhelderend kan werken. Gezien de 

voorziene start van UGY in september 2018 is het van belang te weten welke opleidingen 

aangeboden gaan worden en dat dit met de medezeggenschap is afgestemd. Wanneer 

studenten een UGY diploma ontvangen en geen UG, is de hoogte van het betaalde 

collegegeld nog wel redelijk? Het College van Bestuur antwoordt dat over de lijst van 

opleidingen in de aanvraag een middenweg moet worden gekozen. Er moet zo snel 
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mogelijk een breed aanbod komen van opleidingen. Hierbij wordt opgemerkt dat de 

medezeggenschap hierover nog moet beslissen. De huidige lijst is tot stand gekomen 

doordat het aanverwante opleidingen zijn van opleidingen waarvan al vaststaat dat ze aan 

UGY worden aangeboden. Studenten betalen collegegeld voor onderwijs niet voor een 

diploma. Het voorbereidend jaar is van groot belang. Verwacht wordt dat er weinig uitval 

zal zijn. Aan UGY hoeven studenten niet aan het BSA te voldoen, maar krijgen extra 

kansen. DAG is van mening dat dit de kwaliteit van de International Classroom  onderuit 

haalt omdat de studenten die uiteindelijk alleen het UGY diploma behalen wel in dezelfde 

klas blijven zitten . Het College antwoordt dat deze extra kans niets met het niveau te 

maken heeft. Het niveau van Chinese studenten is over het algemeen erg hoog.  

DAG vindt het gebrek aan visie schrijnend voor zo’n ambitieus plan als de geplande 

campus in Yantai. Er wordt al jaren gewerkt aan dit plan, en er blijft maar gesleuteld 

worden aan de doelen die dit project zouden moeten realiseren. In de 

commissievergadering Bestuur van 24 augustus jl. werd gesteld dat de campus in Yantai 

als een oplossing moet worden gezien voor de voorspelde terugloop van Nederlandse 

studenten en tegen een daling in de rankings. In de nieuwe aanvraag ziet DAG dit doel 

niet terug. De nieuwe doelstelling is het verder verbeteren van de kwaliteit van het 

Groningse onderwijs in Nederland. Het is bizar en getuigt van weinig visie dat na zo’n 

lange tijd de doelstelling van het project nog steeds geen duidelijk fundament blijkt te 

hebben. Onder druk van de Universiteitsraad is het nieuwe speerpunt van het project, het 

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, in de aanvraag geschreven. 

De twaalf beschreven doelen zouden ons moeten tonen dat de toegevoegde waarde voor 

het Groningse onderwijs voorop staat. De argumenten waarom de gestelde doelen de 

kwaliteit van onderwijs in Groningen bevorderen zijn flinterdun, dubieus, en tonen niet de 

noodzaak voor een branch campus om dit te realiseren. De 12 zelfbenoemde doelen van 

het Yantai project zijn volgens DAG te reduceren tot slechts 3 doelen. Namelijk: 1) 

internationale naamsbekendheid vergroten die toegang verschaft tot een nieuwe 

talentenmarkt, 2) het vergroten van mobiliteit door internationalisering en 3) de 

onderzoeksmogelijkheden vergroten. Het gaat over meer talent; meer onderzoeken; meer 

uitwisselingsmogelijkheden; en meer samenwerking met de Nederlandse en Chinese 

industrie. Meer, meer en meer. Geen van deze ontwikkeling draagt evident bij aan de 

onderwijskwaliteit aan de RUG, kwantitatieve maatstaven lijken de boventoon te voeren. 

DAG is een groot voorstander van kwalitatieve internationalisering. Dit bevordert 

kwaliteit door de omarming van diversiteit. Maar door identieke programma’s aan te 

bieden, dé westerse manier van onderwijs te transporteren, is er hier geen sprake van 

culturele pluraliteit. Men kan beter spreken van de homogenisering van het onderwijs. Het 

project Yantai heeft dan ook niets te maken met internationalisering. Het is 

multinationalisering. De business case stelt dat een doel van de campus in China het 

verbeteren van de reputatie van de universiteit en diens plek in de rankings is. Het dient de 

RUG tot een sterk internationaal merk te maken. Dit toont dat de RUG als een bedrijf 

opereert, uiterlijke schijn is belangrijker dan kwaliteit. De keuze voor een campus in 

Yantai is een bedrijfskeuze die ons concurrentiepositie moet versterken. DAG ziet geen 

unieke voordelen voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Als ze er al zijn, zijn ze 

veel beter te behalen via veel minder risicovolle samenwerkingsovereenkomsten, waar er 

al velen van bestaan. DAG vindt het kwalijk dat het universiteitsbestuur probeert koste 

wat kost dit project erdoorheen te duwen. Het College van Bestuur gaat in op één punt 

van DAG. De opmerkingen over 24 augustus zijn juist de conclusies niet. Wat nu voorligt, 

is de aanvraag die naar het ministerie wordt gestuurd, op basis van de Algemene maatregel 

van bestuur (AmvB). In de aanvraag wordt duidelijk gemaakt hoe UGY het onderwijs in 

Groningen ten goede komt.  Dit kan ook op een andere manier volgens DAG maar 

daarmee bereiken we niet wat we met UGY bereiken. 

De Personeelsfractie vraagt om meer verduidelijking over de aanleiding voor en gevolg 

van een exit; De escalatieladder op het gebied van academische vrijheid; De 

onafhankelijke positie van de vertrouwenspersoon; De financiële situatie na de oprichting 

van UGY; Zijn UGY studenten ook studenten aan de RUG; Hebben UGY medewerkers 

en studenten ook kiesrecht aan de RUG; Het Gronings onderwijsmodel. Het College van 

Bestuur antwoordt en zal in de tekst verduidelijken dat er na de oprichting van UGY geen 

middelen van de RUG naar UGY gaan. Er kunnen verschillende oorzaken van een exit 

zijn, deze kunnen leiden tot een andere strategie. Dit wordt altijd overlegd met het 

ministerie. Wanneer het ministerie beslist dat de RUG in UGY moet stoppen, is de RUG 
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niet aansprakelijk. Dat geldt ook in geval van bijvoorbeeld een overstroming.Dit ligt 

anders wanneer het om b.v. de kwaliteit van het onderwijs gaat. Het ministerie heeft ook 

gezegd dat b.v. de academische vrijheid een reden kan zijn om met UGY te stoppen.  Niet 

in alle gevallen is te voorspellen wie er verantwoordelijk is. De Personeelsfractie stelt 

voor van te voren een escalatieladder vast te stellen. Het College merkt op dat  er t.a.v. de 

academische vrijheid in drie fasen wordt gehandeld. De vertrouwenspersoon. Een 

adviescommissie voor escalatie (wordt benoemd door de vice chancellor op voordracht 

van hem). En de vice-chancellor (die een Nederlander is) die waakt over de kwaliteit van 

het onderwijs en onderzoek. Dit proces is te vergelijken met het proces aan de RUG over 

wetenschappelijke integriteit. Voorgesteld wordt hier een code voor op te stellen. Zo kan 

worden voorkomen dat medewerkers bepaalde zaken niet durven te onderzoeken. De 

adviescommissie gaat over de uitzonderlijke gevallen en zal casussen moeten kunnen 

beoordelen. Het Gronings onderwijsmodel staat voor inclusie, activeren en personaliseren. 

Medewerkers (met een 0-aanstelling aan de RUG) en studenten aan UGY hebben 

stemrecht voor UGY. Medewerkers die vanuit de RUG worden gedetacheerd, behouden 

hun stemrecht voor de RUG.  

DAG vindt dat met de nieuwe Chinese regels t.a.v. de samenstelling van het bestuur van 

UGY (de partij secretaris) de aanvraag opnieuw ter goedkeuring aan de faculteitsraden en 

de Universiteitsraad aangeboden moet worden. De faculteitsraden hebben immers destijds 

ingestemd onder voorwaarde dat in het bestuur van UGY niets zou wijzigen. Het College 

van Bestuur zegt dat governance van de opleiding niet wijzigt en er derhalve geen reden 

is voor hernieuwd voorleggen aan de faculteitsraden. 

Lijst Calimero.  In de nieuwe aanvraag zijn er meer voordelen voor studenten genoemd. 

Lijst Calimero is blij dat de voordelen zich nu meer focussen op kansen die onderzoekers 

en studenten in China hebben, dan het positieve effect dat UGY mogelijk zal hebben op de 

RUG. Veel van deze voordelen hebben  slechts indirect te maken met de kwaliteit 

van het onderwijs, terwijl dit in het huidige plan juist de voornaamste reden is voor deze 

campus. Voor de gemiddelde RUG-student zal Yantai echter nog steeds geen bijdrage 

leveren aan de waarde van zijn of haar diploma. Eén van de doelen, het 

vergroten van de mobiliteit en het aantal buitenlandervaringen van studenten, is op 

zichzelf een goed doel. Hoe Yantai hierin gaat bijdragen is echter minder goed 

uitgewerkt. Slechts een deel van de studenten in Groningen zal gebruik kunnen maken 

van dit voordeel, terwijl bij een verbetering van de verschillende 

uitwisselingsprogramma’s universiteitsbreed hetzelfde doel kan worden behaald. Ook 

betwijfelt Lijst Calimero zeer of dit een positieve invloed zal hebben op het International 

Classroom project. Hier is het de bedoeling dat zoveel mogelijk culturen samen kunnen 

komen in het klaslokaal. Door alleen, of vooral op Azië te focussen gaat dit haar doel 

eigenlijk een beetje voorbij, aangezien het geven van onderwijs in een andere culturele 

context niet onmiddellijk leidt tot culturele uitwisseling. Wat betreft employability zijn de 

doelen grotendeels gebaseerd op ongefundeerde aannames. Een eventuele stijging van de 

internationale reputatie is nog altijd indirect en onbewezen. Het is erg de vraag of dit 

ervoor zal zorgen dat RUG-studenten een betere positie op de mondiale arbeidsmarkt 

zullen krijgen. Ook is het erg onzeker of Nederlandse studenten inderdaad zo makkelijk de 

Chinese arbeidsmarkt kunnen betreden. Kortom, voor Lijst Calimero zijn de voordelen 

voor studenten tot op dit moment weinig overtuigend. Het is onduidelijk of de doelen die 

genoemd zijn in de aanvraag daadwerkelijk tot een verbetering van de onderwijskwaliteit 

van RUG-studenten zal leiden. Hoe zit het met de risico's? In de eerste plaats: De kwaliteit 

van het diploma. Feit blijft dat in Yantai dezelfde diploma’s worden uitgegeven als hier. 

Dat betekent dat we de waarde van dit diploma dubbel vergokken: In de eerste plaats moet 

de kwaliteit van het onderwijs hier niet achteruit gaan, maar tegelijk moet de kwaliteit van 

de opleiding daar ook op hetzelfde niveau zijn als hier. Kunnen we op tijd goede docenten 

aannemen? Zijn de vacatures op tijd vervuld? Is de exit strategie voldoende risico 

afdekkend? Heeft het opzetten van de campus daadwerkelijk het gewenste effect op de 

rankings? Geeft de financiële onderbouwing genoeg perspectief? Dit zijn vragen waar 

Lijst Calimero na aanleiding van deze discussie, en de documenten die voor ons liggen, in 

februari een oordeel over vellen. Ook academische vrijheid is voor Lijst Calimero nog 

steeds een heikel punt. Ondanks dat de waarborgen voor academische vrijheid een stuk 

beter zijn uitgewerkt dan bij de vorige aanvraag, blijft het een probleem dat je een campus 

neerzet in een land waar je zelf de regels niet bepaalt. Uit recente nieuwsberichten blijkt 

dat er nog steeds een groot verschil is tussen formele academische vrijheid in de wet en in 
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de praktijk. Ook met het huidige controlesysteem kunnen en zullen er zich problemen 

voordoen. Dit terwijl academische vrijheid een kernvoorwaarde is voor het onderwijs en 

onderzoek dat wij hier in Nederland hebben. Lijst Calimero vragen ons ten zeerste af of in 

een land als China op enig moment in de nabije toekomst academische vrijheid volledig 

gegarandeerd kan worden. Kortom, Lijst Calimero ziet weinig voordelen, substantiële 

risico’s, en academische vrijheid die op het spel word gezet. Wij blijven ons afvragen: 

Waarom ook al weer? Het College van Bestuur is er van overtuigd dat UGY tot een 

betere reputatie zal leiden. Internationalisering wordt hiermee versterkt, dit is een 

belangrijk criterium voor de rankings. Grotere aantallen studenten zullen een 

internationale ervaring op kunnen doen, bij UGY is het duidelijk hoeveel studiepunten 

men hiervoor krijgt (dit is in andere landen vaak niet het geval). Hierdoor zal de 

mobiliteit, die nu afneemt, weer toenemen. Het College is er van overtuigd dat mobiliteit 

van studenten ook een diverse International Classroom zal opleveren. In de toekomst zal 

UGY een brede universiteit zijn en kunnen veel medewerkers en studenten hiervan 

profiteren, maar dit kost tijd. De kwaliteit van het diploma is hetzelfde aan de RUG en 

UGY. De Chinese studenten die worden geworven behoren tot de top 10% procent van het 

nationale examen. Deze studenten zijn beter dan de gemiddelde studenten uit Nederland. 

Er komt ook een voorbereidend jaar. Ook de studenten die uiteindelijk geen RUG diploma 

behalen, zijn goed opgeleid en hebben goede carriére kansen, de waarde van het RUG 

diploma wordt hierdoor niet minder. Het vervangen van staff aan de RUG zal goed 

geregeld worden, sneller dan wanneer er nu aan de RUG een vacature wordt ingevuld. 

Academische vrijheid in onderzoek en onderwijs is in China vastgelegd in de wet. Hoe dat 

er in de praktijk uit gaat zien, wordt de vraag. Vrijheid van meningsuiting is iets anders. 

Binnen de campus gaat de RUG hier over, buiten de campus niet. Het College denkt dat 

het goed is om studenten uit andere landen hier of aan UGY kennis te laten maken met 

onze vorm van democratie. Dit is beter dan om niets te doen. In september 2018 is de start 

van het voorbereidende jaar. Hier gaat het om de studenten kennis te laten maken met 

onze manier van onderwijs geven. Er zijn docenten nodig voor Engelse cursussen, die zijn 

er genoeg. In september 2019 starten de opleidingen. Wanneer de Universiteitsraad 

instemt met de aanvraag tussen nu en twee maanden, kan de RUG op tijd starten met het 

recruteren van medewerkers. Wanneer de AmvB niet op tijd komt, kan alles ook een jaar 

worden uitgesteld. Lijst Calimero heeft gehoord dat het niveau Wiskunde van Chinese 

studenten op havo/vwo niveau ligt. Moet er in het voorbereidend jaar naast Engels ook 

Wiskunde worden gegeven? Ontstaat er een gat in de begroting wanneer Nederlandse 

studenten op exchange naar UGY gaan voor het wettelijke collegegeld (en niet de 12000 

euro collegegeld die de Chinese studenten betalen). Het College van Bestuur.  

Nederlandse studenten op exchange hoeven aan UGY geen collegegeld te betalen (deze 

studenten zijn ook niet opgenomen in de UGY begroting). Studenten die van UGY naar de 

RUG komen betalen wel collegegeld. Het bêta niveau van de Chinese studenten is erg 

hoog, zij doen het aan de RUG beter dan de Nederlandse studenten. Het is niet aan te 

nemen dat het voorbereidende jaar niet voldoende zou zijn voor de inhoudelijke vakken. 

Het niveau van Chinese studenten is goed, dat is door de Nederlandse overheid (NUFFIC) 

vastgesteld. Het niveau van het Engels is niet per definitie goed.  Het niveau van de 

GaoKao is voldoende om aan een Nederlandse universiteit te studeren met een extra eis 

voor het Engels. De Personeelsfractie vraagt zich hoeveel Nederlandse studenten graag 

op exchange naar China willen en verzoekt het College hier naar onderzoek te doen. Het 

College van Bestuur antwoordt dat er een groep studenten is die niet naar het buitenland 

gaat vanwege de studiepunten. Er is ook een groep studenten die naar China wil, maar 

daar geen plaats kan vinden. Met UGY wordt dit makkelijker.  

De SOG-fractie vindt ook dat de aanvraag beduidend is verbeterd op alle gebieden. De 

geuite zorgen zijn gehoord door het College van Bestuur. De risico’s zijn al uitgebreid aan 

de orde geweest, maar risico’s zijn er nog steeds. Daar er na 2,5 jaar nog zo veel 

onbeantwoorde vragen zijn, vraagt de fractie zich af hoe er ooit destijds met UGY is 

ingestemd. De commissie heeft veel antwoorden boven tafel gekregen. UGY kan ook veel 

positiefs brengen. Wanneer de universitaire gemeenschap er zijn schouders onderzet is 

UGY mogelijk. De reputatie van de RUG zal verbeteren en talent aantrekken, hier 

profiteert iedereen van. Het RUG diploma wordt nog waardevoller. Het is moeilijk exacte 

getallen te noemen, nooit kunnen alle details behandeld worden, maar de aanvraag biedt 

perspectief, genoeg voor een enorme boost voor onderwijs en onderzoek. 

De Wetenschapsfractie vraagt waarom de RUG, zoals andere universiteiten in China 
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geen winst uit UGY haalt. Waarom is er in de exit regeling geen paragraaf over eenzijdige 

opzegging? De fractie wijst ook op de luchtvervuiling in China. Voorts vindt de fractie 

ook dat er een onderzoek zou moeten komen onder studenten over de interesse voor 

China. Het College van Bestuur. De RUG heeft voor reputatie en 

onderzoeksmogelijkheden gekozen i.p.v. winst. Als er geld overblijft, wordt dit 

geïnvesteerd in UGY. Ten aanzien van de exit regeling is er een procedure afgesproken: 

mediation arbitrage. De stad Yantai heeft veel in UGY geïnvesteerd, dan is het niet gepast 

te praten over een eventuele exit na b.v. drie jaar. Gebleken is dat de luchtvervuiling in 

Yantai te vergelijken is met die van de Randstad. Studeren in China heeft niet alleen 

betrekking op double degrees maar ook op exchange. Winst is te verwachten bij de 

promoties. Op termijn is de verwachting dat grotere aantallen master studenten vanuit 

UGY aan de RUG zullen komen studeren. Op dit gebied verliest de RUG het 

marktaandeel. 

De Personeelsfractie verzoekt het College nogmaals een escalatieladder van te voren vast 

te stellen. Het College van Bestuur twijfelt een dergelijke ladder op te nemen in de 

aanvraag en stelt voor hierover na te denken in de commissie. Het gaat nl. vaak over 

subtiele vormen die lastig zijn vast te stellen. Hier gaat het over de aanvraag voor het 

ministerie, de minister beoordeelt of er genoeg voorwaarden zijn ingebouwd. 

DAG vraagt waarom in de aanvraag nu ineens sprake is van 4000 studenten (i.p.v. 10000); 

om nadere toelichting over academische vrijheid en mensenrechten en of de Chinezen 

hebben ingestemd met de exit strategie. Het College van Bestuur. 4000 Studenten is niet 

te weinig om een branch campus te hebben. Er moet wel een voldoende aantal zijn om de 

infrastructuur in stand te houden. Er zijn geruchten over zelfcensuur in China. Studenten 

moeten over ieder onderwerp kunnen discussiëren. Op alle nu bestaande branch 

campussen is dit nog geen probleem geweest. Hier hebben we het nu over het vermijden 

van zaken die misschien voor kunnen komen. De zin dat men lid zou moeten zijn van een 

associatie, wordt uit de aanvraag verwijderd. In de aanvraag wordt ingegaan op de 

consequenties van een eventuele exit. De conclusie is dat deze consequenties te dragen 

zijn. Er wordt een gezamenlijk plan gemaakt in het geval van exit. DAG wil dit opnemen 

in de begroting van UGY. DAG stelt dat zelfcensuur in de hand wordt gewerkt door het 

importeren van het Gronings onderwijsmodel. Het College van Bestuur  

antwoordt dat China zelf dit model naar China wil halen omdat zij denken dat dit beter is 

dan hun eigen manier van opleiden. UGY kent ook een planning en control cyclus, hierin  

is het deel te zien (in de reserves) voor een eventuele exit. De RUG zit zelf in de Board en 

is in de positie hier invloed op uit te oefenen. 

De Personeelsfractie. In de commissie academische integriteit zitten drie leden met 

ervaring in onderwijs en onderzoek in Nederland. Als deze personen ook lesgeven hoe 

onafhankelijk zijn ze dan? Zijn er mensen bereid in een dergelijke commissie plaats te 

nemen?  Stappen van de exit ladder: waarom kan de commissie niet rechtstreeks 

rapporteren aan de minister. Wat gebeurt er met UGY staf in het geval van een exit?  Het 

College van Bestuur antwoordt dat in de commissie academische integriteit onderzoekers 

en docenten zullen zitten. Zij zullen niet schromen om iets te zeggen. Wanneer de RUG 

zich terugtrekt, zal UGY blijven bestaan. Studenten kunnen doorgaan met studeren. Zij 

zullen dan geen UG diploma meer ontvangen maar wel een UGY diploma. Een Chinese 

student heeft een bachelor diploma van een Chinese universiteit nodig om in te kunnen 

stromen in een master aan de Chinese universiteit. Gedetacheerde medewerkers komen 

terug bij de RUG. Vraag is wat UGY zou moeten betalen voor het intellectuele eigendom 

voor onze opleidingen. Minder stappen opnemen in de escalatieladder niet wenselijk 

evenals een rechtstreeks rapportage aan de minister. De RUG/UGY wordt zelf geacht hier 

een procedure voor te hebben. De minister heeft hiervoor een eigen apparaat: de Inspectie 

en kan dus zelf stappen ondernemen. 

De Personeelsfractie vraagt opheldering over de volgende zaken: duurzaamheid (in 

relatie met de CAU), milieu, concrete aanpak zelfcensuur, concrete aanpak schending 

academische vrijheid en over dierproeven.  Het College van Bestuur. Nederland heeft al 

verdragen met China op allerlei gebied, maar er is geen vriendschapsverdrag. Nederland 

blijft kritisch en de RUG ook. Onderzoek met dieren wordt net zo behandeld als aan de 

RUG. Het merendeel van de campus in Yantai is aangesloten op stadsverwarming er zijn 

veel zonneboilers. Er wordt veel aandacht besteed aan isolatie van de gebouwen op de 

campus. De Green University zal bij UGY betrokken worden. Er is geen zekerheid dat de 

RUG zal bijdragen aan meer democratie in China, maar de kansen op verandering zullen 
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misschien toenemen. Dit is beter dan niet gaan. De Personeelsfractie stelt voor de CO2 

compensatie in de begroting op te nemen. 

De Personeelsfractie vraagt of er aan UGY medewerker promovendi zullen zijn. Het 

College van Bestuur antwoordt dat aan de UGY alleen promotie studenten zullen zijn. Zij 

zullen bij de RUG worden ingeschreven. Het college informeert de raad nader over de 

aanstellingsvorm en rechtspositie van promovendi. 

De Personeelsfractie zegt dat aangenomen wordt dat UGY bij zal dragen aan een betere 

ranking.  Cijfers van de universiteit van Nottingham laten een ander beeld zien. Een goede 

recruitment strategie is belangrijk. In het afgelopen jaar was het bij FSE moeilijk vacatures 

op te vullen met gekwalificeerd personeel. De fractie ziet graag een risico analyse 

toegevoegd aan de aanvraag. Ten aanzien van de Kwaliteitszorg is het intervisie protocol 

nog niet goed uitgewerkt. In de aanvraag wordt vooral aandacht besteed aan instroom van 

Chinese studenten. Maar voor diversiteit in de International Classroom moet ook aandacht 

worden besteed aan studenten buiten China. Er wordt in de aanvraag gesteld dat UGY een 

veilige omgeving biedt voor Intellectual Property. Dit is nog niet goed uitgewerkt. Het 

College van Bestuur  hecht  aan goede publicaties. Wat levert het de RUG op over 5 á 10 

jaar? Reputatie is hetgeen waar het om gaat. Voor recruitment hebben we jaar nodig. 

Inschakelen van een recruitmentbedrijf kan dit eventueel versnellen. We hebben hier vaak 

ook te maken met een andere populatie dan voor een reguliere vacature aan de RUG. 

Mensen reageren ook zonder advertentie. De risico analyse zal worden verwerkt in de 

aanvraag. Overleg hierover zal nog plaatsvinden met de Yantai commissie. Aan de 

kwaliteitszorg wordt gewerkt. Afspraken over IP zijn vergelijkbaar met afspraken die de 

RUG met andere universiteiten en bedrijven maakt. In de aanvraag wordt over instroom 

van voornamelijk Chinese studenten gesproken: dit is voor het voorbereidend jaar. Er 

wordt nagedacht over het werven van studenten uit andere landen voor de bachelor fase. 

In de aanvraag zal verduidelijkt worden dat het om twee instroommomenten gaat. 

De Wetenschapsfractie merkt op dat het destijds de bedoeling was dat Chinese studenten 

ook een jaar aan de RUG zouden moeten studeren. Deze studenten zouden het 

instellingscollegegeld betalen waarvan dan docenten aangesteld zouden kunnen worden. Is 

dit nog actueel? Hoeveel studenten zouden uiteindelijk naar de RUG komen? Voorts 

brengt de fractie naar voren dat tegengestelde meningen naar buiten komen van decanen 

en het College van Bestuur. Het College van Bestuur antwoordt dat het destijds nog niet 

duidelijk was dat studenten vier jaar in China moeten kunnen studeren. De RUG mag 

studenten van UGY niet verplichten naar de RUG te komen, maar dit kan wel. Hoeveel dit 

er kunnen zijn, hangt van de capaciteit van de opleiding af. Als een opleiding dit graag 

wil, kan men dit aangeven. Het gaat dan om opleidingen die bij UGY ook actief zijn. 

Hoeveel dat er zijn is moeilijk te zeggen, maar gezien de ervaringen in Liverpool wordt er 

wel animo verwacht. Het ministerie is niet gericht op het kwantitatieve element. Het 

College overlegt wekelijks met de decanen van de faculteiten FSE en FRW. De 

communicatie verloopt nu goed, na een eerdere miscommunicatie. 

De Personeelsfractie verzoekt om de reeds toegezegde urenregistratie voor Yantai. Het 

College van Bestuur zegt toe dit vertrouwelijk aan de Raad te doen toekomen. 

De voorzitter bedankt de commissieleden namens de raad voor hun inzet en verzoekt de 

commissie haar technisch overleg voort te zetten. 

  

6 Governance 

6.1 Versterking presidium en griffie 

Relevant documents: UR 17/187 and 196 

De Universiteitsraad stemt unaniem in met voorliggende notitie voor wat betreft de 

versterking van de griffie en secretariaten. Er zal nader onderzocht worden of er in 

vergelijking met andere universiteiten en op basis van een reële inventarisatie van 

werkzaamheden toch aanleiding bestaat tot extra toekenning van formatie voor leden van 

het presidium. 

6.2 AB VSNU 

Relevant documents: UR 17/188 and 196 

Dit agendapunt wordt aangehouden tot de volgende vergadering. 

6.3 Implementatieplan Food & Drinks 

Relevant documents: UR 17/189 en 196 

In het kader van de evaluatie van de uitbesteding van Food & Drinks vraagt De 

Personeelsfractie wanneer het Klanttevredenheidsonderzoek zal plaatsvinden en wanneer 
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worden de medewerkers geconsulteerd. Het College van Bestuur zal dit uitzoeken. 

  

7 Education & Research 

7.1 Studievoorschotmiddelen: regionaal ambitieplan aansluiting vo-ho 

Relevant documents: UR 17/190 and 196 

De Personeelsfractie verzoekt om een gedetailleerde invulling van het budget na 

instemming van de Raad. Het College van Bestuur zegt dit toe.  

DAG: De drang om studenten binnen te halen zorgt er voor dat informatievoorziening 

secundair aan werving kan komen te staan. De versterking van samenwerking door middel 

van de scholierenacademie, webclasses, het junior honours college of de hulp bij het 

schrijven van een profielwerkstuk, wekken eveneens de indruk eerder wervingsmethoden 

te zijn. DAG prefereert een focus op goede informatievoorziening en aansluiting van 

curricula boven deze initiatieven. Deze kritiek gaat echter over een klein deel van het 

totaal aan initiatieven die Netwerk Noord onderneemt, én die wij overwegend positief 

vinden. DAG heeft gezien het voorgaande geen positief of negatief gevoel bij 

voorliggende notitie en zal zich derhalve van stemmen onthouden. 

Het College van Bestuur wijst op Studiekeuze 1 2 3 wat bedoeld is om tot objectieve 

studiekeuze te komen. 

De Universiteitsraad stemt in met voorliggende notitie. 

  

7.2 Analyse aanmeldingen en inschrijvingen 

Relevant documents: UR 17/191 and 196 

Dit agendapunt wordt aangehouden tot een volgende vergadering. 

  

7.3 Jaar verslag Advies Commissie Introductietijden (ACI) 

Relevant documents: UR 17/192 and 196 

Lijst Calimero heeft vastgesteld dat de antwoorden van de ACI op voorgestelde 

verbeteringen soms erg laat worden verstuurd: wanneer de introductieperiode al is 

begonnen. Het Profileringsfonds wordt gebruikt als machtsmiddel tegen het gedrag van 

verenigingen. Hier is het Profileringsfonds niet voor bedoeld. Het Profileringsfonds is 

bedoeld ter compensatie van studievertraging voor studenten die zich inzetten voor een 

studentenorganisatie. Er wordt een bedrag uitgekeerd aan studenten en niet aan 

verenigingen. Het handhaven van de openbare orde gebeurt door politie en de gemeente en 

niet door het College van Bestuur. Lijst Calimero verzoekt het College om het 

Profileringsfonds niet te gebruiken als een stok om mee te slaan. Het College van 

Bestuur merkt op dat tot nu toe de beurs is aangehouden, terughoudendheid wordt 

betracht. Het College van Bestuur wordt wel aangesproken op het gedrag van studenten in 

verenigingen. De publieke opinie is dat de subsidie ingetrokken zou moeten worden. Dit is 

ook het enige middel wat de RUG ter beschikking staat. De RUG is niet in de positie om 

aangifte te doen in dit soort zaken.  

De SOG-fractie denkt dat de ACI niet over voldoende mankracht beschikt nu er steeds 

meer verenigingen zijn die hun programma aan de ACI voorleggen ter beoordeling omdat 

ook zij hebben geconstateerd dat adviezen soms erg laat bij de verenigingen aankomen.  

Daarom zijn de oude programma’s gehanteerd. Een aantal incidenten is door het College 

afgehandeld en niet door de ACI. Het College van Bestuur merkt op dat de incidenten die 

zij heeft afgehandeld geen KEI incidenten waren. De ACI kijkt voornamelijk naar de 

introductietijd de KEI week. Het College zal uitzoeken welke adviezen te laat waren 

aangeleverd en benadrukken dat dit in het vervolg wel tijdig gebeurt. 

  

7.4 Annual internal evaluation experiment bursary PhD students 

Relevant documents: UR 17/193 and 196 

Dit agendapunt wordt aangehouden tot de volgende vergadering. 

  

8 Finance 

8.1 Studentenhuisvesting 

Relevant documents: UR 17/194 a and b and 196 

De Personeelsfractie acht het raadzaam dat corporaties (zoals b.v. Lefier) de RUG en de 

HG op tijd op de hoogte stellen wanneer zij van plan zijn panden uit de markt te nemen, 

om te voorkomen dat zich situaties, zoals dit jaar, voordoen dat studenten op straat 

moesten slapen. Het College van Bestuur zegt toe dit punt aan de orde te stellen in de 
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vergadering van de Stuurgroep Jongerenhuisvesting. 

De SOG-fractie is van mening dat de tekst op de website niet duidelijk genoeg weergeeft 

hoe de situatie op de huizenmark tin Groningen is. Het verzoek is dan ook om op de 

website o.a. duidelijker mee te delen dat tijdige aanmelding voor huisvesting urgent is. 

Het College van Bestuur wil dit graag doen en verzoekt de fractie de verbeterde tekst 

hiervoor aan te leven. 

DAG voorziet voor volgend studiejaar weer problemen bij de huisvesting. Naar de mening 

van DAG is de houding van het College van Bestuur hiervan de oorzaak. Het College van 

Bestuur kan niet garanderen dat er volgende jaar geen studenten op straat moeten slapen. 

DAG hoopt bij de bespreking van het lange Termijn Huisvestings Plan te komen tot 

oplossingen voor dit probleem. Een korte termijn oplossing kan misschien worden 

gevonden in het verlagen van het marketingbudget, zodat minder internationale studenten 

naar Groningen komen. De tekst op de website zou verbeterd kunnen worden. Tevens zou 

het College van Bestuur garanties voor voldoende accommodatie af kunnen geven. Het 

College van Bestuur nodigt de Raad uit om de cijfers t.a.v. uitgaven voor huisvesting in 

te zien; tevens nodigt het College de Raad uit voor een technisch overleg om mee te 

denken over de toekomst m.b.t. huisvesting. Er is niet alleen een piek-probleem maar ook 

een kwaliteitsprobleem en er is een probleem met de ‘huisjesmelkers’. Er wordt gewerkt 

aan oplossingen voor piek-periodes en de SSH is gevraagd om met extra oplossingen te 

komen voor het komende studiejaar.  

Lijst Calimero merkt op dat de bezoekersaantallen van de website niet duidelijk zijn. Het 

echte probleem is uiteraard dat er gebrek is aan huisvesting voor internationale studenten. 

Werken aan noodoplossingen is goed, maar Lijst Calimero ziet ook graag een permanente 

oplossing voor dit probleem. Lijst Calimero vindt ook dat de verantwoordelijkheid van de 

RUG verder reikt dan de short stay studenten. Het College van Bestuur zal meer 

duidelijkheid verschaffen omtrent de bezoekersaantallen van de website.  Bij de 

huisvestingsproblematiek spelen drie segmenten een rol. De RUG participeert via de SSH 

in een klein segment van 2000 units die voor een groot deel worden gebruikt door 

exchange students (short stay). Daarnaast zijn er de corporaties en de private markt (het 

grootste segment). Het is van belang investeerders voor bouwprojecten te vinden, maar de 

private markt zou ook beter moeten functioneren voor b.v. internationale studenten. 

Hierbij hebben we hulp van de gemeente nodig in de vorm regelgeving. DAG verzoekt dit 

proces te versnellen door b.v. garanties af te geven. Het College van Bestuur antwoordt 

dat het erg duur is om garanties af te geven voor verhuur. Het is niet gegarandeerd dat de 

ruimtes worden verhuurd en de investering is wel weg. Leegstand is duur. Een oplossing 

zou kunnen zijn dat de huurprijs flexibel per maand is. 

  

8.2  Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP) Confidential 

Relevant documents: UR 17/195 en 196 

    

9 Any other business 

Lijst Calimero: er zijn capaciteitsproblemen bij het afnemen van tentamens. Voorgesteld 

is time slots te wijzigen en de Aletta Jacobshal uit te breiden. Lijst Calimero vraagt hoe nu 

de stand van zaken is en zijn de mogelijkheden van formatief toetsen ook meegenomen. 

Het College van Bestuur antwoordt dat het wijzigen van de time slots aan de faculteiten 

is voorgelegd, maar de faculteiten willen de huidige slots handhaven. De discussie over 

summatief en formatief toetsen duurt nog voort en heeft nog niet geleid tot een oplossing 

voor de capaciteitsproblematiek. Het College van Bestuur raadt aan dit onderwerp met de 

Rector in de commissie O&O te bespreken. De faculteiten gaan hierover. 

De Personeelsfractie vraagt om inzage vooraf, in de vragen over werkdruk van de 

Personeelsenquête. Het College van Bestuur antwoordt positief, en dat dit al is 

afgesproken met het Lokaal overleg. 

  

10 Meeting close 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 17.00 uur. 

 

Cumulative list of decisions 
 
Education and Research committee 
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19 November 
2015 

4(b) Voorbereiding UR 26 november 2015 (Yantai) VERTROUWELIJK 
Het college zegt toe de extra werklast die het project in Groningen met zich 
meebrengt in het document te adresseren; 
het college bevestigt dat alle studenten en medewerkers op de gedeelde campus 
dezelfde garanties voor academische vrijheid en toegang tot informatie hebben. 

17 November 
2016 

7 Rondvraag 
Het college vraagt Educational Support and Innovation (ESI) of er bij de 
verbouwing van de Aletta Jacobshal ook terminals kunnen komen voor fysiek-
beperkte studenten. 

21 September 
2017 

4(c) Programma International Groningen, Groningen at Home 
De stuurgroep wordt in overweging gegeven enkele nog missende gelieerde culturele 
organisaties op te nemen en te voorzien in een evaluatie van het programma. 

12 October 
2017 

2. Verslag Cie. O&O 21 september 2017 
Het college gaat na in hoeverre de suggesties uit de commissie ten aanzien van het 
Programma International Groningen, Groningen at Home zijn doorgeleid. 

12 October 
2017 

5(a) Voorbereiding UR 19 oktober 2017 (Nationale Studentenenquête 
(NSE) 2017) 
Het college bespreekt de suggesties uit de commissie ten aanzien van 
internettoegang met SSH en communicatie met de betreffende banken; 
respons wordt meegenomen in de evaluatie admissions. 

12 October 
2017 

6. Stukken commissie O&O (ISR Trip Reports) 
Een overzicht van reiskosten gemaakt voor de universiteit wordt geagendeerd voor 
een volgende commissie Middelen. 

16 November 
2017 

5(a) Annual internal evaluation experiment bursary PhD students 
Het college onderzoekt alternatieve mogelijkheden om promotiestudenten voor het 
geven van onderwijs financieel of anderszins te compenseren; 
het college zoekt na hoe de uitval onder promotiestudenten zich verhoudt tot die 
onder werknemerpromovendi. 

16 November 
2017 

5(b) Studievoorschotmiddelen: regionaal ambitieplan aansluiting vo-ho 
De vragen uit de commissie worden op schrift ingediend ter beantwoording aan de 
raadsvergadering. 

 

Governance committee 
 

17 September 
2015 

7 Stand van zaken branch Campus Yantai (incl. memo Kwaliteitszorg 
Yantai) 
Het college bevestigt de eerdere toezegging de raad voortdurend over de stand van 
zaken te blijven informeren, en vergaderstukken tijdig aan te leveren;  
het college bespreekt met de raad te zijner tijd de vormgeving van de 
medezeggenschap in UGY. 

15 October 
2015 

3 Vaststellen verslag Commissie Bestuur d.d. 17 september 2015 
De collegevoorzitter bevestigt dat gelijke kwaliteitszorg in Groningen en Yantai gelijk 
instemmingsrecht op dit punt betekent. 

13 April 2017 8. Terugblik AB VSNU d.d. 31 maart 2017 
De raad ontvangt te zijner tijd de rapportage aan de VSNU over de 
voorinvesteringen. 



11 
 

24 August 
2017 

10. Aanvraag Transnationale Educatie (TNE) in Yantai 
Het college zegt toe dat een Vertrouwenspersoon op UGY zal toezien op het 
respecteren van de academische vrijheid en daarover rapporteren aan de Vice-
Chancellor van UGY, en aan het College van Bestuur en de Universiteitsraad van de 
RUG; 
het college bevestigt dat rond (medisch-)ethische kwesties, zoals stamcelonderzoek, 
genetische manipulatie, en proefdieren, voor onderwijs en onderzoek gelieerd aan 
UGY dezelfde (of strengere Chinese) regels zullen gelden dan aan de RUG; 
het college zegt toe de borging van rechten en veiligheid van de staf beter in het 
document te adresseren; 
het college zegt toe de overtrokken vergelijking met Campus Fryslân uit het 
document te schrappen; 
het college doet de raad een lijst met gecontacteerde scholen toekomen; 
het college zegt toe het tijdpad en de opzet van de evaluatie van de eerste opleidingen 
nader uit te werken; 
naar aanleiding van de bespreking van uiteenlopende concrete bezwaren tegen 
voorliggende notitie, opgetekend in het verslag, wordt tijdens het volgende 
agendaoverleg de huidige agendering heroverwogen. 

21 September 
2017 

7.6. Centrale facilitaire organisatie; melding van de reorganisatie en 
blauwdruk 
Het college garandeert dat alle medewerkers met een vast dienstverband in dienst 
van de universiteit blijven; 
er wordt overwogen een personeelscommissie in te stellen. 

21 September 
2017 

8. Plan van aanpak werkstress en werkdrukvermindering 
Het definitieve plan van aanpak zal met de raad worden besproken; 
de werkgroepen aan verschillende universiteiten worden met elkaar in contact 
gebracht. 

21 September 
2017 

11. Integriteitsprogramma en integriteitscode 
Op de vindplaats van verwante reglementen zal naar de code worden verwezen; 
een meldpunt naar voorbeeld van De Nederlandsche Bank wordt overwogen. 

12 October 
2017 

3. Vaststellen verslag Commissie Bestuur d.d. 21 september 2017 
Het college licht het beleid ten aanzien van stageplekken waaraan wordt gerefereerd 
in de jongstleden nieuwsbrief voor leidinggevenden van Human Resources nader toe 
in de raadszitting. 

16 November 
2017 

6. Versterking presidium en griffie 
Het college onderzoekt nader of er in vergelijking met andere universiteiten en op 
basis van een reële inventarisatie van werkzaamheden toch aanleiding bestaat tot 
extra toekenning van formatie voor leden van het presidium. 

16 November 
2017 

8. Implementatieplan Food & Drinks 
Het college komt in de raad terug op de planning van een eventuele evaluatie. 

 

Finance committee 
 

28 October 
2015 

4(c) UR notities (Begroting Yantai (Vertrouwelijk)) 
De vice-voorzitter van het college legt referentiemateriaal van vergelijkbare projecten 
waarover het beschikt voor aan de raad; 
overeenkomsten die namens de universiteit met de Chinese 
onderhandelingspartners zijn getekend, worden aan de raad toegezonden. 

23 March 4(c) Verlenging contract ATPI reis en verblijf buitenland (NEW) 
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2017 Er zal opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek plaatshebben. 

24 August 
2017 

4(c) Notitie Lijst Calimero Procedurevoorstel studievoorschotten 
Het voorstel van de projectgroep voor het transitiejaar 2018 zal aan de raad worden 
voorgelegd. 

24 August 
2017 

4(e) Aanvraag Transnationale Educatie (TNE) in Yantai 
Ten behoeve van de gevraagde nadere uitwerking van en toelichting op de financiële 
onderbouwing en risico’s van het al dan niet voortzetten van het project, opgetekend 
in het verslag, wordt op korte termijn een technisch overleg belegd. 

     
 
University Council 
 

24 September 
2015 

5.2 Stand van zaken branch campus Yantai (incl. memo Kwaliteitszorg 
Yantai) 
Het college komt nog terug op de wijze waarop de medezeggenschapsraden worden 
samengesteld; 
Academische vrijheid wordt opgenomen in het Charter van UGY. 

10 December 
2015 

5.1 Strategic Plan 
De raad, in aanmerking nemend: 
a) dat tekstuele onvolkomenheden en hoogdravend taalgebruik nog worden 
verbeterd; 
b) de afspraak dat het volgen van meerdere studies als onderdeel van een brede 
definitie van excellentie wordt opgenomen; 
c) dat extra-curriculaire activiteiten als onderdeel van een actief studentenleven, ten 
behoeve van excellentie, ondersteuning blijven behouden; 
d) dat onderwijs en onderzoek als universitaire kerntaken voorop blijven staan; 
e) dat het belang van scholarship wordt toegevoegd; 
f) de toezegging dat de key performance indicators (KPI) uit het hoofddocument 
worden weggelaten en in een aparte bijlage daarvan opgenomen die in het komende 
semester ter instemming aan de raad wordt voorgelegd; 
g) de bevestiging dat in het plan verwezen wordt naar de internationaal erkende 
UNESCO-definitie van academische vrijheid, 
besluit instemming te verlenen aan het instellingsplan. 

23 June 2016 5.1 Regeling financiële ondersteuning voor studentleden van 
medezeggenschaps/-bestuursorganen, bestuurders 
studentenorganisaties en topsporters 2016/2017 
De raad stemt in met voorliggende notitie onder voorwaarde dat het systeem van het 
profileringsfonds volgend jaar opnieuw zal worden besproken en dat het 
totaalbedrag voor het fonds niet zal worden verlaagd. 

23 June 2016 6.1 Memo Institutional audit en CeQuInt 
De raad stemt in met de voorliggende notitie onder voorwaarde dat in de planning 
op ten minste twee momenten (september 2016 en april/mei 2018) de 
medezeggenschap opgenomen zal worden en een ‘practice run’ door een commissie 
van buiten door het college wordt overwogen.  

15 December 
2016 

7.1 7.2 Instellingsbegroting 2017; Gevoelen Faculteits- en Dienstraden; 
Detailstaten; Plandocument UMCG-FMW 
De raad, in aanmerking nemend dat: 
a) aan de door de Colleges van Bestuur en Decanen in januari 2015 aanvaarde motie 
van 
de Universiteitsraad inzake Scholars at Risk (SAR) van oktober 2014 onverminderd 
uitvoering wordt gegeven door onder meer betaling van het internationale SAR- 
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lidmaatschap, een beurs één keer per jaar voor een verblijf van een half jaar uit het 
programma van het SAR-netwerk ter hoogte van maximaal €20.000, en bijkomende 
reis- en verblijfkosten; 
b) het budget voor de Dean Industry Relations in afwachting van nadere uitwerking 
van de 
betreffende plannen slechts voor één jaar wordt vrijgegeven; 
c) het verband tussen de geplande clustering binnen het besturingsmodel van de 
Faculteit 
der Letteren en de beoogde besparingen binnen de raad wordt betwijfeld; 
d) middelen ter vergroening niet worden gebruikt voor green-washing; 
e) over de voorinvesteringen 2015-2017 vooruitlopend op de opbrengsten vanuit het 
studievoorschot die vanaf 2018 geleidelijk beschikbaar komen transparant zal 
worden 
gecommuniceerd; 
besluit met uitzondering van het meerjarenbudget voor de Dean Industry Relations 
instemming te verlenen op hoofdlijnen en positief te adviseren over het geheel van 
de voorliggende begroting; 
het college legt de verbouwing van het bureau ter instemming voor aan de 
betreffende dienstraad; 
het budget voor de Dean Industry Relations wordt volgend jaar op basis van een te 
overleggen verslag van werkzaamheden opnieuw door de raad beoordeeld. 

26 January 
2017 

4.2 Brief aan faculteiten over promotieonderwijs 
De brief zal ook aan nieuwe betrokken medewerkers en studenten worden overlegd; 
het college blijft streven om aan de voorwaarde van de mogelijkheid van een 
onderwijsaanstelling waaronder met het experiment is ingestemd te voldoen. 

26 January 
2017 

8. Any other business 
Het college garandeert dat werk aan de RUG voor Yantai bij UGY wordt gedeclareerd 
en niet ten laste van de RUG komt; 
het college verschaft de raad inzicht in de urenregistratie voor Yantai. 

16 February 
2017 

3.2 Announcements by the Board of the University/ University Council 
Het college verleent de raad instemming op de in te dienen aanvraag voor de start 
van een branch campus in Yantai, zonder daarmee afbreuk te doen aan eerdere 
toezeggingen; 
het college verleent de faculteitsraden instemmingsrecht op aanvullende facultaire 
plannen betreffende Yantai; 
het college stelt de minister voorafgaand aan de parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel tot bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek van deze besluiten om draagvlak voor zijn beleid te 
verzekeren op de hoogte door middel van een brief die samen met het presidium 
wordt opgesteld en na het Kamerdebat gepubliceerd; 
het instemmingsrecht voor de betrokken faculteitsraden wordt in overleg tussen het 
college en de raad tijdig nader uitgewerkt. 

16 February 
2017 

8. Any other business 
Het college zoekt uit of het auteurs- en gebruiksrecht van documenten die via Google 
mail worden verstuurd geborgd zijn via de contracten met SURF en Google. 

30 March 
2017 

5.4 Strategische HR-agenda 2017-2020; Elk talent telt 
Het college zegt toe mobiliteit in principe te zullen stimuleren, maar het maximum 
van 5 jaar op dezelfde functie te schrappen; 
onder voorbehoud van instemming op de nader te behandelen 
implementatieplannen stemt de raad in met de voorliggende notitie. 

30 March 
2017 

5.8 Nieuwe regeling CUOS 
Het college zegt toe de nieuwe regeling eveneens op studieverenigingen toe te 
passen; 
onder voorbehoud dat de regeling na één jaar geëvalueerd zal worden en een brede 
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definitie van ‘activiteiten’ wordt gehanteerd, stemt de raad in met de voorliggende 
notitie. 

20 April 2017 7.1 Plafondbedrag prijsbeleid studiekosten 
Het college zal de raad informeren over de totstandkoming van het prijsbeleid; 
de raad stemt in met voorliggende notitie. 

20 April 2017 7.2 Financiële kaderstelling 2018-2021 
De raad stemt in met voorliggende notitie onder de voorwaarden dat: 
indien meer middelen nodig blijken voor de ondersteuning van 
opleidingscommissies deze worden vrijgemaakt; 
een voorstel voor de monitoring van de besteding van de studievoorschotmiddelen 
aan de raad wordt voorgelegd vooraleer definitieve instemming met de voorgenomen 
investeringen plaatsvindt bij de begrotingsbehandeling in december; 
de Dean Entrepreneurship met de raad een tussentijds verslag van zijn 
werkzaamheden en nadere plannen voor de besteding van de gevraagde extra 
middelen bespreekt vooraleer definitieve instemming met de voorgenomen 
investeringen na het eerste jaar plaatsvindt bij de begrotingsbehandeling in 
december. 

18 May 2017 4.4 Brief jaarindeling 
Het college zal de raad informeren over in onderling overleg met de roosteraars 
gezochte oplossingen voor problemen die zich voordoen vanwege ruimtetekort voor 
tentamens; 
het college zal het beleid om naar maximaal 8 cijfers per jaar te streven bespreken 
met de faculteitsbesturen. 

18 May 2017 4.6 Begrotings- en verantwoordingsrichtlijnen 2018 
De monitoring van de besteding van de studievoorschotten zal onderdeel zijn van 
deze begrotingsrichtlijnen zodra is afgesproken hoe dit zal plaatsvinden. 

18 May 2017 5.1 Uitwerking instemmingsrecht faculteitsraden UGY 
De raad stemt in met voorliggende notitie onder voorwaarde dat de faculteitsraden 
beschikken over dezelfde informatie als de faculteitsbesturen; er na oprichting van 
UGY geen private en/ of publieke middelen naar UGY gaan; bij vervolgopleidingen 
dezelfde procedure wordt doorlopen (de faculteitsraad stemt in met de medewerking 
van de faculteit aan UGY, de Universiteitsraad stemt in met de aanvraag bij de 
Minister); en aanpassingen van de aanvraag, bijvoorbeeld ten gevolge van 
wijzigingen in de AMvB, ter instemming aan de Universiteitsraad worden 
voorgelegd. Het tijdpad wordt door de Universiteitsraad voor kennisgeving 
aangenomen. 

18 May 2017 8. Any other business 
Het college steunt het voorstel om met het Student Service Centre (SSC) te werken 
aan het invullen van een bewustwordingscampagne over mentale problemen, zoals 
depressies, eetstoornissen en burn-outs, bij studenten op onze universiteit. 

29 June 2017 4.3 Voorbereidingsdossier UGY voor faculteitsbesturen 
Het college bevestigt andermaal dat de lijst van opleidingen die op termijn aan UGY 
zijn voorzien met de medezeggenschap wordt gedeeld. 

29 June 2017 6.1 Interim report and budget proposal International Classroom 
De behandeling van dit dossier, aangevuld met de stand van implementatie door de 
faculteiten, wordt aangehouden tot december. 

29 June 2017 6.2 Wijziging model herijking studieverenigingen CUOS 
De raad stemt, behoudens nadere vaststelling in het najaar van het aantal te behalen 
maanden, in met de inhoudelijke herziening van het model. 

29 June 2017 6.4 Notitie Northern Knowledge (Kennisbenutting) 
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Dit punt wordt met financiële paragraaf voor een volgende vergadering geagendeerd. 

29 June 2017 8. Any other business 
Het college bevestigt dat de journalistieke onafhankelijkheid en kritische houding 
van de UK blijvend gerespecteerd worden, en dat zodra de opgelopen reserves van de 
UK door inzet hiervan voor de exploitatie tot het gebruikelijke niveau zijn gedaald de 
subsidie weer op het oude niveau wordt gebracht; 
het college bevestigt dat voorinvesteringen van de studievoorschotmiddelen bedoeld 
zijn om de student/staf-ratio en werkdruk te verminderen en dat de faculteitsraden 
hun gevoelen kunnen uiten over de facultaire deelplannen die in december ter 
beoordeling op dit punt aan de raad voor liggen. 

31 August 
2017 

4.5 Voortgang opleidingscommissies 
Het college zegt toe eventuele wijzigingen in de toekomst met de Raad te zullen 
bespreken. 

31 August 
2017 

8.1 Jaarrekening 
Het college zegt toe jaarlijks met de raad van gedachten te wisselen over de begroting 
van de private middelen, met uitzondering van geoormerkte bedragen. 

31 August 
2017 

8.3 Notitie Lijst Calimero Procedurevoorstel Studievoorschotten 
De raad stemt onder voorbehoud van nadere bepalingen zoals ter vergadering 
besproken in met voorliggende notitie. 

28 September 
2017 

4. 6.3 Brief studentenverenigingen over uitbetaling bestuursbeurzen 
Het college beraadt zich op het verzoek vanuit de raad om eerder uit te betalen. 

28 September 
2017 

6. 8.2 Centrale facilitaire organisatie; melding van de reorganisatie en 
blauwdruk 
Een evaluatie van de centralisatie van admissions (eerder besproken in oktober en 
november 2015, en januari 2016) wordt opnieuw geagendeerd voor een volgende 
vergadering; 
de raad adviseert niet positief over voorliggende notitie. 

28 September 
2017 

6. 8.4 AB VSNU 
Raadsleden worden in de gelegenheid gesteld met de nieuwe voorzitter van de VSNU 
kennis te maken bij een volgend bezoek aan de RUG. 

28 September 
2017 

6. 8.6 Integriteitsprogramma en integriteitscode 
Het college zegt toe de relatie tussen de code en diverse reglementen beter uit te 
leggen; 
het college zegt toe een passage over studenten en verwijzing naar het 
studentenstatuut toe te voegen; 
het college zoekt uit welke onderliggende regelingen van toepassing zijn op externen 
die diensten leveren. 

28 September 
2017 

7. 9.1 Kritische reflectie van de midterm Instellingstoets Kwaliteitszorg 
(ITK) 
Het college zegt toe dat rankings geen doel, maar een resultaat zijn; 
de suggestie om een sabbaticalbeleid te voeren wordt nader bediscussieerd; 
de raad adviseert positief over voorliggende notitie. 

28 September 
2017 

7. 9.2 Quality Indicators Strategic Plan 
Het college zegt toe dat de faculteiten niet worden afgerekend op de cijfers in 
voorliggende notitie; 
het college zegt toe de naam te wijzigen in ‘Indicatoren Strategisch Plan’; 
het college zegt toe in de volgende versie met de faculteiten de indicatoren werkdruk 
en student-staf-ratio uit te werken, op te nemen, en mee te nemen in het 
voorjaarsoverleg; 
de raad stemt met inachtneming van voornoemde toezeggingen in met dit onderdeel 
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van het strategisch plan. 

28 September 
2017 

7. 9.3 Programma International Groningen, groningen at Home 
Het college zal het verzoek om een evaluatie doorgeleiden en neemt de suggesties uit 
de raad ter harte. 

28 September 
2017 

7. 9.4 Interim report and request continuation Language and Culture 
policy 
Het college verdiept zich in de werkdrukproblematiek onder facultair betrokkenen, 
en treedt hierover zonodig in overleg met de faculteitsbesturen. 

28 September 
2017 

8. 10.1 RUG ICT-MJP 2016-2020: ‘Verbetering functionaliteit PURE’ 
Het college zoekt uit of er al concrete plannen zijn voor de grondige werving vermeld 
op pagina 8; 
het college komt in een volgende vergadering terug op de vraag of wordt voorzien in 
het eenvoudig meenemen van publicaties. 

28 September 
2017 

10. 12. Besluitvormingsprocedure benoeming leden College van Bestuur 
De raad neemt voorliggende notitie over, onder voorwaarde van het schrappen van 
de suggesties no politicians en not too ambitious; 
het Bureau (ABJZ) wordt verzocht om na te gaan of het BBR ook wijziging behoeft 
n.a.v. de wijziging van de benoemingsprocedure van de rector in de WHW. 

19 October 
2017 

4.1 Written and oral responses to questions tabled 
Het college overweegt in verband met de renteverhoging op een studielening om de 
betaling van de bestuursbeurzen niet achteraf te laten plaatsvinden, maar 
bijvoorbeeld in termijnen tijdens de bestuursperiode. 

19 October 
2017 

5.4 5.2 Voorstel tot wijziging reglement van orde ten behoeve van 
stemmen per volmacht 
De raad wijzigt zijn Reglement van Orde door toevoeging van een nieuw artikel 27.3 
dat luidt: ‘Een afwezig lid kan een ander lid van dezelfde geleding een geschreven 
volmacht geven om te stemmen. Ieder lid kan slechts houder zijn van één volmacht.’ 
De raad machtigt zijn voorzitter en griffier om in de praktische uitwerking te 
voorzien. 

19 October 
2017 

6.2 International Student Barometer (ISB) - Analysis 2016 
De Dean Graduate Schools zal de besproken onderwerpen, opgetekend in de 
besluitenlijst, opnemen in zijn enquêtes onder promovendi. 

19 October 
2017 

8. Any other business 
Het college onderzoekt of een update van Progress inderdaad het ongewenste effect 
heeft gehad dat opleidingen op het BA- en MA-diploma enkel nog in het Engels 
worden vermeld en hoe dit te verhelpen. 

23 November 
2017 

5. Conceptaanvraag Transnationale Educatie (TNE) in Yantai 
Het college verankert academische vrijheid steviger in de aanvraag en werkt het 
toezicht op en de gevolgen van eventuele inbreuk op academische vrijheid scherper 
uit; 
het college neemt in de aanvraag een actueel organogram op; 
het college werkt het actief en passief stemrecht voor de medezeggenschap van 
studenten en medewerkers verbonden aan RUG en/of UGY nader uit; 
in de tekst wordt verduidelijkt dat er na oprichting behalve geen publieke ook geen 
private middelen meer aan UGY zullen worden besteed; 
het college informeert de raad nader over de aanstellingsvorm en rechtspositie van 
promovendi; 
verenigingslidmaatschap wordt niet verplicht gesteld; 
nog openstaande vragen worden in het technisch overleg met de commissie 
besproken. 
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23 November 
2017 

6.1 Versterking presidium en griffie 
De raad stemt in met voorliggende notitie onder voorbehoud van nader te 
onderzoeken extra toekenning van formatie voor leden van het presidium. 

23 November 
2017 

6.32 Implementatieplan Food & Drinks 
Het college zoekt uit wanneer het klanttevredenheidsonderzoek plaatsvindt en de 
medewerkers worden geconsulteerd. 

23 November 
2017 

7.1 Studievoorschotmiddelen: regionaal ambitieplan aansluiting vo-ho 
De raad stemt onder voorwaarde van een gedetailleerde invulling van het budget in 
met voorliggende notitie. 

23 November 
2017 

7.32 Jaarverslag Adviescommissie Introductietijden (ACI) 
Het college zoekt uit welke adviezen te laat werden aangeleverd en zal bij de 
commissie benadrukken dat dit in het vervolg wel tijdig gebeurt. 

23 November 
2017 

8.1 Studentenhuisvesting 
Het college zal in de vergadering van de Stuurgroep Jongerenhuisvesting aan de orde 
stellen dat corporaties de universiteit en hogeschool op tijd op de hoogte brengen 
wanneer zij van plan zijn panden uit de markt te nemen; 
het college verwerkt suggesties vanuit de fracties ter verbetering van de tekst op de 
website; 
het college biedt raadsleden desgewenst inzage in de cijfers ten aanzien van uitgaven 
voor huisvesting en de mogelijkheid om aan de hand daarvan technisch overleg met 
betrekking tot de toekomst ervan te voeren. 

23 November 
2017 

8.2 Lange Termijn Huisvestings Plan (LTHP) Vertrouwelijk 
Het college voert de door de raad voorgestelde tekstuele wijziging, opgetekend in het 
verslag, door; 
de raad stemt in met voorliggende notitie. 

 


