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Bijlage 1 RUG brede factsheet

Doel nr Indicator
Ambitie RUG

2020

1 Aandeel bekostigde studenten van ingeschreven studenten

2 Aantal studenten eerstejaars (EOI) BA  6.500

3 Aandeel internationale studenten eerstejaars (EOI) BA  30%

4 Aantal bachelordiploma's

5 Aantal studenten eerstejaars (EOI) MA 3.500              

6 Aandeel internationale studenten eerstejaars (EOI) MA 40%

7 Aantal masterdiploma's

8 Percentage instroom in masteropleiding t.o.v. aantal BA diploma's 

9 Percentage instroom excellentie 1e jaar RUG‐cohort t‐1 8%

10 Percentage uitval 1e jaar instelling RUG‐cohort t‐1 12%

11 Percentage switch 1e jaar binnen instelling RUG‐cohort t‐1 10%

12 Bachelor in 4 jaar RUG‐cohort t‐4 80%

13 BKO registratie 85%

1 Instroom promovendi (personen) 600

2 Instroom deelnemers programma promotieonderwijs (personen) 200

3 Aantal promoties  600

4 Promotierendement (RUG cohort n+1) 70%

5 Aantal wetenschappelijke  publicaties (in pure)

6 Aandeel 2e geldstroom van totale baten 8%

7 Aandeel 3e geldstroom EU 8%

8 Aandeel 3e geldstroom, exclusief EU 17%

1 Percentage tijdelijk WP (cao definitie) <22%

2 Aandeel internationale staf WP (personen) 40%

3 % vrouwelijke Hoogleraren (personen) 27%

4 % vrouwelijke UHD's (personen) 40%

5 % vrouwelijke UD's (personen) 45%

1 Exploitatieresultaat reg., bedrijfsm. en projecten (K€)

2 Rentabiliteit 0<3%

3 Weerstandsvermogen >50%

4 Solvabiliteit >0,5

5 Liquiditeit >0,5

6 Aandeel huisvestingslasten <14%

Onderwijs

Onderzoek

Personeel

Financieel



Bijlage 2 Overzicht ingevulde factsheets

Doel nr Indicator Faculteiten  ambitie/prognose 2020 RUG

GGW WB RG RW CF FEB FDL UCG GMW FSE FMW KVI ambities

Onderwijs

1 Aandeel bekostigde studenten van ingeschreven studenten 52% 60% 55% 65% 85% 65% 60% 80% 70% 72% 75% n.v.t.

2 Aantal studenten eerstejaars (EOI) BA  50            55            800          200          215          1.400       1.200       200          870          1.290       650          n.v.t. 6.500                     

3 Aandeel internationale studenten eerstejaars (EOI) BA  20% 2% 20% 25% 40% 20% 25% 50% 45% 30% 10% n.v.t. 30%

4 Aantal bachelordiploma's 35 60 450 115 0 1000 725 100 625 710 600 n.v.t.

5 Aantal studenten eerstejaars (EOI) MA 45            50            450          200          260          1.400       700          n.v.t. 750          425          410          n.v.t. 3.500                     

6 Aandeel internationale studenten eerstejaars (EOI) MA 20% 25% 20% 25% 35% 30% 33% n.v.t. 35% 33% 10% n.v.t. 40%

7 Aantal masterdiploma's 35 45 425 180 131 1200 650 n.v.t. 635 470 500 n.v.t.

8 % instroom in masteropleiding t.o.v. aantal BA diploma's  128% 70% 100% 174% 0% 140% 96% n.v.t. 67% 60% 80% n.v.t.

9 % instroom excellentie 1e jaar RUG‐cohort t‐1 7% 25% 10% 7% 0% 7% 7% 8% 7% 9% 10% n.v.t. 8%

10 % uitval 1e jaar instelling RUG‐cohort t‐1 12% 7% 15% 10% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 7% n.v.t. 12%

11 % switch 1e jaar binnen instelling RUG‐cohort t‐1 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 14% 7% n.v.t. 10%

12 Bachelor in 4 jaar RUG‐cohort t‐4 70% 60% 70% 70% 80% 80% 70% 85% 80% 70% 77% n.v.t. 80%

13 BKO % geregistreerde docenten 90% 95% 90% 80% 90% 95% 85% 85% 95% 83% 80% n.v.t. 85%

Onderzoek

1 Instroom promovendi (personen) 7 7 23 22 15 45 41 0 50 220 300 6 600

2 Instroom deelnemers programma promotieonderwijs (personen) 4 4 9 5 13 15 12 0 8 75 144 4 200

3 Aantal promoties  6 10 20 17 1 30 35 0 40 170 240 3 600

4 Promotierendement (RUG cohort n+1) 50% 75% 35% 70% 0% 70% 60% 0% 40% 70% 70% 75% 70%

5 Aantal wetenschappelijke  publicaties (in pure) 75 70 400 160 50 400 500 0 650 1800 3500 >20

6 Aandeel 2e geldstroom van totaal baten 10% 25% 2% 8% 0% 8% 7% 0% 7% 16% 5% 4% 8%

7 Aandeel 3e geldstroom EU 5% 3% 5% 3% 0% 3% 6% 0% 3% 10% 7% 2% 8%

8 Aandeel 3e geldstroom, exclusief EU 1% 1% 5% 14% 0% 4% 3% 0% 13% 10% 28% 11% 17%

Personeel

1 Percentage tijdelijk WP (cao definitie) 17% 20% 15% 22% 25% 20% 20% 40% 22% 10% n.b. 0% <22%

2 Aandeel internationale staf WP (personen) 60% 30% 18% 40% 40% 37% 30% 50% 20% 50% n.b. 50% 40%

3 % vrouwelijke hoogleraren 25% 29% 30% 35% 35% 25% 25% 50% 27% 20% 25% 10% 27%

4 % vrouwelijke UHD's 50% 25% 30% 50% 25% 20% 40% 50% 60% 20% 30% 15% 40%

5 % vrouwelijke UD's 50% 27% 40% 50% 0% 40% 50% 50% 50% 28% n.b. 15% 45%

Financieel

1 Exploitatieresultaat reg., bedrijfsm. en projecten (K€) ‐380 ‐329 ‐948 ‐173 0 272 349 0 ‐1558 ‐2653 39 257 ‐

2 Rentabiliteit  ‐10% ‐12% ‐5% ‐2% 0% 1% 0% 0% ‐4% ‐2% 0% 5% 0<3%
3 Weerstandsvermogen  50% 56% 24% 14% 0% 25% 2% 50% 14% 8% 19% 4% >50%

4 Solvabiliteit  >0,5

5 Liquiditeit  >0,5

6 Aandeel huisvestingslasten <14%

streefcijfer waarop dmv facultair beleid gestuurd wordt Waar oranje facultaire ambitie voor 2020 invullen

verwachte realisatie obv facultair beleid en externe factoren Waar groen verwachte uitkomst 2020 invullen

Ambitie

Prognose



Bijlage 3 Gewogen totalen van alle faculteiten vs RUG ambities

Doel nr Indicator Totaal Totaal RUG

Prognoses Ambities ambities

Onderwijs

1 Aandeel bekostigde studenten van ingeschreven studenten 66%

2 Aantal studenten eerstejaars (EOI) BA  6.930                       6.500                     

3 Aandeel internationale studenten eerstejaars (EOI) BA  26% 30%

4 Aantal bachelordiploma's 4.420                           

5 Aantal studenten eerstejaars (EOI) MA 4.690                       3.500                     

6 Aandeel internationale studenten eerstejaars (EOI) MA 29% 40%

7 Aantal masterdiploma's 4.271                           

8 % instroom in masteropleiding t.o.v. aantal BA diploma's  99%

9 % instroom excellentie 1e jaar RUG‐cohort t‐1 8% 8%

10 % uitval 1e jaar instelling RUG‐cohort t‐1 12% 12%

11 % switch 1e jaar binnen instelling RUG‐cohort t‐1 10% 10%

12 Bachelor in 4 jaar RUG‐cohort t‐4 74% 80%

13 BKO % geregistreerde docenten 89% 85%

Onderzoek

1 Instroom promovendi (personen) 736                           600

2 Instroom deelnemers programma promotieonderwijs (personen) 293                               200

3 Aantal promoties  572                               600

4 Promotierendement (RUG cohort n+1) 65% 70%

5 Aantal wetenschappelijke  publicaties (in pure) 7.605                           

6 Aandeel 2e geldstroom van totaal baten 9% 8%

7 Aandeel 3e geldstroom EU 7% 8%

8 Aandeel 3e geldstroom, exclusief EU 16% 17%

Personeel

1 Percentage tijdelijk WP (cao definitie) 18% <22%

2 Aandeel internationale staf WP (personen) 34% 40%

3 % vrouwelijke hoogleraren 24% 27%

4 % vrouwelijke UHD's 33% 40%

5 % vrouwelijke UD's 43% 45%

Financieel

1 Exploitatieresultaat reg., bedrijfsm. en projecten (K€) ‐5.123,7                      ‐

2 Rentabiliteit  ‐1% 0<3%
3 Weerstandsvermogen  15% >50%

4 Solvabiliteit  ‐ >0,5

5 Liquiditeit  ‐ >0,5

6 Aandeel huisvestingslasten ‐ <14%

streefcijfer waarop dmv facultair beleid gestuurd wordt

verwachte realisatie obv facultair beleid en externe factoren

Ambitie

Prognose
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College van Bestuur 
Rijksuniversiteit Groningen 

Cc 

Bestuur Faculteit der Letteren 

Datum 

15 maart 2017 

Onderwerp 

Gevoelens QI 

Geacht college, 

Ons kenmerk 

J .P.M. J ansen 
T 050 363 58 49 
j.p.m.jansen@rug.nl 

Oude Kijk in 't J atstraat 26 
9712 EK Groningen 
kamer 15.0242 
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INGE T ME!J 

2 2 MAART 2 17 

De Faculteitsraad van de Faculteit der Letteren, in commissie bijeen op 10 maart 2017 heeft 
kennis genomen van de Factsheet Quality Indicators en de Prognoses en Ambities van de 
Faculteit. 

De raad betreurt het dat de Qi's geen aandacht besteden aan meer inhoudelijke kwaliteit; maar 
de raad steunt de opgegeven cijfers van het Bestuur. 

Hoogachtend, 



 

 

 
Faculty of Economics and 
Business 

 Faculty Council 

 

Robert Inklaar 
T 050 363 4838 
r.c.inklaar@rug.nl 
 
Duisenberg Building 
Nettelbosje 2 
9747 AE Groningen 
P.O. Box 800 
9700 AV Groningen 
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Aan: FB FEB 

 
   
Date Onze referentie  
April 21, 2017 Fr21042017/1  
 
Onderwerp 
Quality indicators, factsheet 
 
 
L.S. 
 
De Faculteitsraad FEB heeft de universitaire Quality indicators besproken en heeft geen bezwaar 
tegen het gebruik van deze vergelijkende factsheets over de strategische richting van de 
universiteit. De indicatoren en de ambitieniveaus komen in grote lijnen overeen met het eerder 
besproken Strategisch Plan van FEB, waar wij als raad een positief gevoelen over hebben. 
 
Dat gezegd hebbende, vraagt de Raad zich wel af of de gekozen kwantitatieve maatstaven de 
strategische doelen van de faculteit voldoende weerspiegelen. Daarnaast zijn er zorgen 
geformuleerd ten aanzien van de bronnen en betrouwbaarheid van de ‘Realisatie’ getallen. Er zijn 
diverse voorbeelden te vinden van getallen die niet overeenkomen met getallen die het FB ons 
eerder heeft gecommuniceerd, zoals bijvoorbeeld de instroom in Master programma’s van de 
faculteit. De Raad acht het weinig zinvol te sturen op gegevens die niet aansluiten bij de 
werkelijkheid. De Raad acht het daarom van belang dat extra zorg wordt besteedt aan het vergaren 
van de juiste informatie bij de juiste bronnen alvorens tot besluitvorming over te gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Robert Inklaar 
Secretaris Faculteitsraad FEB 
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faculteit godgeleerdheid en 
godsdienstwetenschap 

 faculteitsraad 

 

 

  

 

 
   

Datum   

16 Maart 2017   
 

Onderwerp 

Gevoelen Quality Indicators 
 
 
Geachte leden van het faculteitsbestuur, 
 
 
 
Middels deze brief laten wij u ons positieve gevoelen weten met betrekking tot de Quality 
Indicators (QI) zoals die voortvloeien uit het Strategisch Plan 2016-2020. De ambities zijn groot 
wat betreft de instroom van (buitenlandse) studenten, maar samen met u hopen we op een 
realisatie van deze punten. 
 
Wel willen we nogmaals de aandacht richten op het belang van gelijke verhoudingen man-vrouw 
in het personeelsbestand. Met name het percentage vrouwelijke hoogleraren in de prognose 
voor 2020 is niet rooskleurig. Het is goed om te horen dat u die zorg deelt. Als FR zullen wij hier 
ook aandacht aan blijven schenken.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de faculteitsraad, 
 
 
 

 
Marije Coster, vz a.i. 
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university of 	 faculteit gedrags- en 	 faculteitsbestuur /  

groningen maatschappijwetenschappen/  

College van Bestuur 
Rijksuniversiteit Groningen 
Postbus 72 
Groningen 

Behandeld door 
Jannie Timmer 

DOCUMENTAIRE INFORMATIE 
VOORZIENING RUG 

INGEKOMEN 

2 6 JUNI 2017 

CLASS.NR. 	:  
DIENST/AFD. :  njii_ 7Z2,-- 
CORR.NR. 	• 	7 / cl 11._ 

Jannie Timmer 
T 030 363 64 19 
j.timmer@rug.n1 

Grote Rozenstraat 15 
kamer 0017 
9712 TG Groningen 
Postadres: 
Grote Kruisstraat 2/1 
9712 TS Groningen 

www.rug.nl/gmw  

Datum 	 Ons kenmerk 
22juni 2017 	 FGMW-17-F149 

Onderwerp 
Gevoelen FR GMW m.b.t. de facultaire Krs 

Geacht College, 

Hierbij deel ik u mee dat de faculteitsraad GMW in de vergadering van 20 juni 2017 een positief 
gevoelen heeft uitgesproken over de facultaire Kwaliteits Indicatoren. 

Met vriendelijke groet, 

Het Faculteitsbestuur 	lteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, 

ProLdr. C.W.A.M. Aarts, voorzitter 

1'l 





Aan het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen 
d.t.v. mevr. mr. C.G.M. van Spanje 
 
Geacht College, 
 
Bijgaand zend ik u de ingevulde factsheet met Quality Indicators van de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid. 
Het document is vanmiddag in de faculteitsraad besproken, de raad heeft zich hier positief 
over uitgelaten.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het faculteitsbestuur, 
 
A.H. Santing-Wubs 
secretaris 
 



 

Faculty Council UCG 
fc.ucg@rug.nl 

Hoendiepksade 23/24, 
9718 BG Groningen 

The Netherlands 

 
Handled by 
Faculty Council UCG 

Date    Our reference 
27/3/2017   FCUCG 16.004 

Subject: Letter of Sentiment Quality Indicators  

Dear Faculty Board, 

following the overview of Quality Indicators received on March 23
rd

, the Faculty Council would like to 

express its sentiment.  

Overall the Quality Indicators provide a good sketch of the ambitions of University College Groningen. 

Nevertheless, the Quality Indicators ask for some additional clarification of terminology and 

interpretation. Namely, the range of social outreach activities is not determined specifically. Therefore, 

we cannot evaluate whether the ambition of 60% of student and staff members engaging in social 

outreach activities is feasible. Furthermore, abbreviations of quality indicators such as NAE, ISB and 

SKO should be explained in order to make the document more accessible. In addition, the Faculty 

Council would highly appreciate it if the full document was provided to us in English.  

With regard to the other Quality Indicators, the aims and ambitions reflect the aspirations of our 

college.  

 
Kind regards, 
On behalf of the Faculty Council, 

 
Nora Achterbosch 
Chair of the Faculty Council 

mailto:fc.ucg@rug.nl


Onderwerp: Ambitions on Quality Indicators 

 

De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen, in vergadering bijeen op 28 

september 2017, stelt het volgende amendement voor: 

 

Het toevoegen van een ‘werkdruk’ indicator binnen personeel en een ‘student-staf ratio’ indicator 

binnen onderwijs:  

Werkdruk: Wij stellen voor werkdruk te definiëren als het aandeel WP (personen) dat aangeeft dat 

de werkbelasting groter is dan de afgesproken belastbaarheid in hun contract. Wij adviseren een lage 

ambitie te stellen.  

Student-staf ratio: Het aantal studenten gedeeld door het totaalaantal hoogleraren, universitaire 

hoofddocenten en universitaire docenten. Wij stellen tevens voor om hier een lage ambitie aan te 

binden om kleinschalig onderwijs te bevorderen.  

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

Ondertekend door: 

Tim van Heuven (DAG) 

Jasper Been (DAG)  

Henk-Jan Wondergem (Lijst Calimero) 

Zeger Glas (SOG) 

 



Onderwerp: Ambitions on Quality Indicators 

 

De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen, in vergadering bijeen op 28 

september 2017, stelt het volgende amendement voor: 

 

Een naamswijziging van het document naar ambities op kwantiteitsindicatoren (Ambitions on Quantity 

Indicators). Dit doet meer recht aan de inhoud van de indicatoren: in bijna alle gevallen betreffen deze 

indicatoren geen kwalitatieve maatstaven maar kwantitatieve resultaten. De voorgestelde 

naamswijziging heeft als bijkomend voordeel dat de afkorting QI’s kan blijven voortbestaan.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

 

 

Ondertekend door: 

Tim van Heuven (DAG) 

Jasper Been (DAG)  

 
 



Onderwerp: Ambitions on Quality Indicators 

 

De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen, in vergadering bijeen op 28 

september 2017, stelt het volgende amendement voor: 

 

Het schrappen van indicatoren 1, 4, 7 en 12 binnen onderwijs omdat het een perverse prikkel geeft 

de ‘studeerbaarheid’ van een opleiding te verbeteren. Maatregelen worden genomen om studenten 

zo snel mogelijk te laten afstuderen; voorbeelden hiervan zijn het samenvoegen van vakken, het 

verschoolsen van het curriculum of het versoepelen van de tentaminering om een hogere output te 

behalen. Deze indicatoren signaleren hiermee geen kwalitatief hoogstaand onderwijs, zij zijn een 

directe bedreiging van kwalitatief hoogstaand onderwijs.     

En gaat over tot de orde van de dag.  

Ondertekend door: 

Tim van Heuven (DAG) 

Jasper Been (DAG)  

Henk-Jan Wondergem (Lijst Calimero) 

 

 



Onderwerp: Ambitions on Quality Indicators 

 

De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen, in vergadering bijeen op 28 

september 2017, stelt het volgende amendement voor: 

 
Het schrappen van indicatoren 2, 3 en 6 binnen de categorie ‘onderwijs’ omdat meer niet altijd beter 

is, en omdat het stellen van een kwantitatieve ambitie omtrent instroom en op het aandeel 

internationale studenten een verkeerde prikkel aan faculteiten geeft om hun opleidingen nodeloos te 

verengelsen. Zo kunnen opleidingen er praktisch toe worden gedwongen een Engelstalige BA en/of 

MA aan te bieden om de gestelde ambitie te behalen en niet om de onderwijskwaliteit te verbeteren. 

Deze nodeloze verengelsing is in veel gevallen eerder schadelijk voor de kwaliteit van onderwijs dan 

dat deze verbetert.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekend door: 

Tim van Heuven (DAG) 

Jasper Been (DAG)  

Henk-Jan Wondergem (Lijst Calimero) 

 

 

 



Onderwerp: Ambitions on Quality Indicators 

 

De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen, in vergadering bijeen op 28 

september 2017, stelt het volgende amendement voor: 

 

Het schrappen van indicatoren 3, 4 en 5 binnen onderzoek omdat deze eerder kwaad doen aan de 

kwaliteit van onderzoek dan dat deze het verbetert. Het stellen van ambities omtrent het aantal 

promoties en het promotierendement geeft perverse prikkels om dit proces te versimpelen en een 

ambitie op het aantal publicaties in ‘pure’ heeft kwalijke gevolgen voor met name de sociale- en 

geesteswetenschappen. Laatstgenoemde is een van de belangrijkste oorzaken voor de absurde 

werkdruk bij personeel, het reduceert onderzoek tot publicaties in journals (het schrijven van een 

boek neemt te veel tijd in beslag) en het zet niet modieuze sub-disciplines onder grote druk. 

Research output houdt geen rekening met inhoudelijke verschillen tussen disciplines, het is slecht 

voor de kwaliteit van onderzoek en de gezondheid van werknemers en slechts goed voor de 

betekenisloze universitaire rankings.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Ondertekend door: 

Tim van Heuven (DAG) 

Jasper Been (DAG)  

Henk-Jan Wondergem (Lijst Calimero) 
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