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E
r studeren in Groningen ruim 6.000 buitenlandse studen-
ten en hun aanwezigheid is wat mij betreft een verrijking 
van onze stad. We zouden ze echt missen als ze er niet 
meer zouden zijn. Internationalisering brengt de universi-

taire gemeenschap veel goeds: diversiteit, kennismaking met nieuwe 
culturen, waardevolle samenwerking op onderzoeksgebied. 
Toch is de teneur in de media omtrent internationalisering vaak  
negatief. Het gaat dan vooral over de verengelsing van ons onderwijs,  
de huisvesting van buitenlandse studenten en de taalbeheersing van 
onze docenten. Wij hebben als universiteit op al deze gebieden veel 
aandacht voor deze problematiek en hebben wij intensief contact 
met de gemeente Groningen over de huisvesting van studenten.
Wat betreft het Engels van onze docenten: uiteraard is het de  
bedoeling dat docenten die in het Engels college geven die taal goed 
beheersen. Daarom hebben we onlangs met alle hogescholen en  
universiteiten afgesproken dat we van docenten verwachten het 
Engels minimaal op C1-niveau te beheersen. Lukt dat niet, dan 
krijgen ze bijscholing op het Talencentrum. Voor andere vraagstuk-
ken die bij universiteiten in het hele land spelen, hebben we onlangs 
gezamenlijk uitgebreide voorstellen gedaan. 
De keuze van de voertaal bij een opleiding mag geen doel op zich zijn, 
maar moet passen in de onderwijsvisie. Welke taal past het beste bij  
het vak en de studenten? Bij Nederlands Recht ligt Engels als voer-
taal niet voor de hand, maar bij alle opleidingen met ‘Business’ in 
de naam juist wel. Dan heb je nog allerlei schakeringen er tussenin. 
Het is overigens een misvatting dat we voor het Engels kiezen om 
zoveel mogelijk buitenlandse studenten aan te trekken. Het is zelfs 
zo dat internationale studenten ons geld kosten, vooral als het 
gaat om medische en bètastudenten. Daar staat tegenover dat de 
samenleving wel profiteert van deze instroom: dertig procent van de 
buitenlandse studenten blijft in Nederland werken en gaat belasting 
betalen. Dat levert de staatskas miljarden op. 
Veel studenten willen graag internationale ervaring opdoen. Maar ik 
hoor ook steeds vaker dat ze zich zorgen maken over hun studie-
voortgang of over het omzetten van hun studiepunten. Aangezien 
een groeiend percentage afgestudeerden in het buitenland gaat 
werken, vind ik dat we ze goed moeten voorbereiden op die complexe,  
internationale arbeidsmarkt. Daarom denken we na over alterna-
tieve manieren om studenten toch die buitenlandervaring mee te 
geven. Een optie is dat je een groep van ongeveer dertig studenten  
onder begeleiding van een docent een deel van het Groningse 
programma laat volgen bij een partneruniversiteit in het buitenland. 
Alleen gaan blijft natuurlijk mogelijk, maar ik zou studenten die wel 
willen maar twijfelen deze optie graag aanbieden. Hierover gaan we 
de komende tijd in gesprek met de faculteiten. Als het aan mij ligt, 
vertrekt de eerste groep in 2019 al. Ook vanuit het buitenland is er 
belangstelling voor. Als binnenkort een delegatie van de universiteit 
van Mexico-Stad komt praten over een Gronings kantoor bij hen, 
zullen we deze optie zeker noemen. 
Internationalisering is dus belangrijk voor ons, maar we moeten 
onze wortels ook niet vergeten. Ik zou graag zien dat we die lokale 
verankering versterken, door duidelijker aanwezig te zijn in de regio. 
Daar kunnen we absoluut meer aan doen. 

Elmer Sterken, rector magnificus
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Prof. dr. Jouke de Vries nieuwe voorzitter College 
van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen 
De Raad van Toezicht benoemt Prof. dr. Jouke de Vries per 1 oktober 2018 
als voorzitter van het College van Bestuur voor een termijn van vier jaar. 
De Vries is momenteel decaan van Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij volgt prof. dr. Sibrand Poppema op, die na een bestuurs- 
periode van tien jaar afscheid neemt van de RUG.

Rectificatie 
Bij de bewering op pagina 25 in het april- 
nummer van Broerstraat 5 dat  het Kapteyn  
Instituut het tot de komst van de Gratama 
telescoop, in 2009, bijna vijftig jaar zonder 
optische telescoop moest stellen, had moeten 
staan ‘in Groningen’. In Roden werd namelijk 
in 1965 de Kapteyn Sterrewacht in gebruik 
genomen met een 61-cm telescoop. De oude 
telescoop in het gebouw naast het Academie-
gebouw is overigens in 1959 wegens andere 
redenen dan brand daaruit verwijderd. 
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