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Vergadering Universiteitsraad  
Datum vergadering 25 juni 2015 
  
Agendapunt en onderwerp Documentatie over planvorming RUG-

campus Yantai  
  
Corsanummer UR 15/107a 
Afdeling CvB 
  
Behandeladvies ter bespreking 
 
Samenvatting 
(maximaal 10 regels) 
 

Bijgevoegd treft u ter bespreking aan de rol van de 
medezeggenschap met betrekking tot de RUG-campus Yantai.  

Financiële consequenties nvt 
Zo ja, dekking:  
Voorgesteld besluit/Advies nvt 

  
Vervolgtraject ☐ College van Decanen 

☐ College van Bestuur 
☐ Managementberaad 
☐ Universiteitsraad 
☐ Raad van Toezicht 
☐ Faculteitsbesturen 
☐ Lokaal Overleg 
☐ anders, namelijk	 

  
Communicatie ☐ intern ☒ extern 
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Consultative participation  
 
The Dutch Higher Education and Research Act (WHW: Wet op het Hoger onderwijs en 
Wetenschappelijk onderzoek) does not include any explicit statements about the position of 
consultative bodies in decisions made by the Board of the University (CvB: College van Bestuur) to 
start up new degree programmes and/or subsidiary branches. We previously informed the CvB of this 
(in March) in response to a question asked by the University Council (UR: Universiteitsraad) about 
this issue. However, we consider it a good idea to set out regulations for consultative participation in 
the current process. 
 
A general statement should be included in the institutional plan/Strategic Plan stating that the 
University of Groningen is planning to establish ‘branch campuses’ abroad. In accordance with Article 
9.33 WHW, the institutional plan must subsequently be submitted to the University Council for 
approval. 
 
The specific decision to start up a branch campus in Yantai (China) must be submitted to the 
University Council for advice. In accordance with 9.33a WHW, the Board of the University will 
consult the University Council in advance about every decision it intends to take in matters which 
are concerned with the continued existence and good governance of the University. 
This will ensure the position of the University Council as a consultative body at University level. 
 
Needless to say, the implementation of plans will also have consequences at local levels. The Faculty 
Boards and Councils will therefore also have to be involved in this decision-making process. This 
involvement is closely related to the general duties and powers of Deans (i.e. Faculty Boards) set out in 
the WHW (Article 9.14.2) concerning their contribution to the administration of the University, for 
example by consulting with the Board of the University with a view to preparing the institutional plan 
and budget. At local levels we would suggest asking the relevant Faculty Councils about their feelings 
with regard to involving specific degree programmes in the Yantai plan, in part because staff and 
resources will have to be made available at faculty level when starting up new degree programmes 
and/or subsidiary branches. Such staff and resources will normally be included in faculty budgets, 
although it is not yet clear how exactly cash flows can/should be presented.  
The relevant Faculty Council will express its feelings about the Faculty’s budget plans. 
The University Council Regulations (which set out the powers exercised by the Faculty Councils 
(Article 9.34. 3 under h)) also state that the Faculty Board must consult the Faculty Council about the 
content of the collaboration (‘joint management’) intended by the Dean (i.e. Faculty Board) as set out 
in Article 9.14.2 WHW. 
We therefore conclude that the local consultative body should be assigned the role of expressing its 
feelings in this process. 
This ties in with the role that the Faculty Council also has in matters of budgets and the joint 
management duties of the Faculty Board. 
 
Decision-making schedule 
 
Decision-making schedule for UGY 

  
week  Monday Subject University of 

Groningen 
section  

CAU Go/No-Go 

21 18/05/2015 Risk inventory RvT 
[Supervisory 
Board], UR 
[University 

Council] 

    

22 25/05/2015         
23 01/06/2015 Preparation of Vice 

Minister’s visit with OCW 
and Inspectorate on 16 June 

      



Decision-making schedule for UGY 
  

24 08/06/2015 Adapted budget (+ research 
facilities + accommodation 
+IT + staffing model) to 
China 

  CAU   

25 15/06/2015 16 June visit Chinese Vice 
Minister, endorsement letter 

      

26 22/06/2015 Main points of University of 
Groningen Strategic Plan, 
incl. international branch 
campus UR     

    MoU 
    application 
27 29/06/2015 Main points of University of 

Groningen Strategic Plan, 
incl. international branch 
campus RvT     

    MoU 
    application 
27 06/07/2015 UGY application (incl. 

Charter) to Chinese Ministry 
of Education 

 Chinese 
Ministry of 
Education 

  

28 13/07/2015 in July (?)  
MoU signed by CAU and 
RUG 

RvT, UR CAU   
29 20/07/2015   
30 27/07/2015   
31 03/08/2015   
32 10/08/2015         
33 17/08/2015         
34 24/08/2015        
35 31/08/2015 

Feedback from Chinese 
Ministry of Education 

RvT, UR 

  

X 36 07/09/2015   
37 14/09/2015   
38 21/09/2015         
39 28/09/2015         
40 05/10/2015         
41 12/10/2015       
42 19/10/2015 GO NO GO  RvT, UR   X 
43 26/10/2015 Establish UGY as a legal 

entity 
RvT, UR CAU   

44 02/11/2015 Establish Board of Directors RvT     

45 09/11/2015         
46 16/11/2015         
47 23/11/2015         
48 30/11/2015         
49 07/12/2015         
50 14/12/2015         
51 21/12/2015         
52 28/12/2015 Appoint Chancellor and Vice 

Chancellor 
RvT     

 
 



Medezeggenschap  
 
In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is in principe niets expliciet 
geregeld over de positie van de medezeggenschapsorganen bij het door het instellingsbestuur (CvB) 
nemen van een besluit om een nieuwe opleiding en/of nevenvestiging te starten. We hebben uw Raad 
hierover eerder (maart) geïnformeerd naar aanleiding van een UR-vraag hierover. Desalniettemin ligt 
het in de rede om de medezeggenschap een positie te geven in dit gehele traject. 
 
In het Instellingsplan/Strategisch Plan dient in algemene zin opgenomen te worden dat de RUG 
voornemens heeft om in het buitenland 'branchcampussen' te realiseren. Overeenkomstig artikel 9.33 
WHW wordt het instellingsplan vervolgens ter instemming voorgelegd aan de Universiteitsraad. 
 
Het besluit om specifiek een branchcampus te starten in Yantai (China) wordt ter advisering 
voorgelegd aan de U-raad. Ingevolge artikel 9.33a WHW vraagt het College van Bestuur voorafgaand 
advies aan de universiteitsraad voor elk door het CvB te nemen besluit met betrekking tot 
aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de 
universiteit betreffen. 
Daarmee is op centraal niveau sprake van borging van de positie van de UR als 
medezeggenschapsorgaan. 
 
De uitvoering van de voornemens betekent uiteraard ook het een en ander op decentraal niveau.   Ook 
de facultaire bestuurs- en medezeggenschapsorganen dienen binnen dit besluitvormingstraject 
betrokken te worden. Deze betrokkenheid hangt nauw samen met de in de WHW (artikel 9.14 lid 2) 
opgenomen algemene taken en bevoegdheden van een decaan (lees: faculteitsbestuur) om mede te 
werken aan het bestuur van de universiteit door onder andere het plegen van overleg met het College 
van Bestuur terzake van de voorbereiding van het instellingsplan en de begroting.  Op decentraal 
niveau lijkt het ons aannemelijk dat de betrokken faculteitsraden om het gevoelen wordt gevraagd 
ten aanzien van het voornemen om een aantal specifieke opleidingen te betrekken bij de plannen om 
in Yantai te starten. 
Bij het starten van nieuwe opleidingen en/of nevenvestigingen zullen op facultair niveau namelijk 
personeel en middelen vrijgemaakt moeten worden. Deze personele en financiële inzet zal normaal 
gesproken worden opgenomen in de facultaire begroting, hoewel het nog even de vraag is hoe 
geldstromen precies kunnen/moeten worden gepresenteerd.  
Over de begrotingsplannen van de faculteit geeft de faculteitsraad een gevoelen af. 
In het Reglement Universiteitsraad (hierin zijn de bevoegdheden geregeld die door de faculteitsraden 
worden uitgeoefend (artikel 9.34 lid 3 onder h)) is daarnaast bepaald dat het faculteitsbestuur het 
gevoelen inwint van de faculteitsraad over de inhoud van de door de decaan (lees: het 
faculteitsbestuur) beoogde medewerking ('medebestuur'), zoals bedoeld in artikel 9.14 lid 2 WHW. 
De conclusie is derhalve dat het wenselijk is om de positie van de decentrale medezeggenschap in dit 
proces de rol te geven van het geven van het gevoelen. 
Dit past bij de rol die de faculteitsraad ook heeft bij de begroting en de medebestuurstaken van het 
faculteitsbestuur. 
 
Planning besluitvorming 
 
Planning Besluitvorming UGY 

  
week 
nr. 

 maandag.. Onderwerp Gremium 
UoG 

CAU Go/No-Go 

21 18-05-2015 Risico inventarisatie RvT, UR     
22 25-05-2015         
23 01-06-2015 Voorbereiding bezoek vice 

Minister 16 juni met OCW en 
Inspectie 

      



Planning Besluitvorming UGY 
  

24 08-06-2015 Aangepaste Begroting (+ 
research facilities + 
huisvesting +ICT + model 
stafbelasting) naar China 

  CAU   

25 15-06-2015 16 juni bezoek vice minister 
China 

      

26 22-06-2015 Hoofdlijnen Strategie RUG 
waaronder international 
branch campus UR     

    MoU 
    aanvraag 
27 29-06-2015 Hoofdlijnen Strategie RUG 

waaronder international 
branch campus RvT     

    MoU 
    aanvraag 
27 06-07-2015 Aanvraag UGY (waaronder 

Charter) naar  Ministerie van 
Onderwijs China 

 Ministry of 
Education 

China 

  

28 13-07-2015 in juli (?)  
Ondertekening MoU door  
CAU en RUG 

RvT, UR CAU   
29 20-07-2015   
30 27-07-2015   
31 03-08-2015   
32 10-08-2015         
33 17-08-2015         
34 24-08-2015        
35 31-08-2015 

Feedback Ministry of 
Education China 

RvT, UR 

  

X 36 07-09-2015   
37 14-09-2015   
38 21-09-2015         
39 28-09-2015         
40 05-10-2015         
41 12-10-2015       
42 19-10-2015 GO NO GO  RvT, UR   X 
43 26-10-2015 Instellen rechtspersoon UGY RvT, UR CAU   

44 02-11-2015 Instellen Board of Directors RvT     

45 09-11-2015         
46 16-11-2015         
47 23-11-2015         
48 30-11-2015         
49 07-12-2015         
50 14-12-2015         
51 21-12-2015         
52 28-12-2015 Aanstellen Chancellor and 

Vice Chancellor 
RvT     

 
 




