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OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS

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
 

STERKEN STELT

Internationalisering:
 verrijkend en onmisbaar
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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. 
WWW.RUG.NL/KAPTEYN-HISTORY

http://WWW.RUG.NL/KAPTEYN-HISTORY
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RUG eerste vrouwelijk CvB-lid
In het aprilnummer van 
Broerstraat 5 las u dat 
de RUG nog nooit een 
vrouwelijk lid van het 
College van Bestuur 
kende. Maar de ge-
schiedenis leert anders: 
tussen 1984 en 1986 

was Margo Andriessen (1946) lid van ons CvB, 
nota bene als eerste vrouw ooit in een universi-
tair bestuur in Nederland. In 1986 stapte zij  
over naar de Hogeschool in Amsterdam om daar 
het ambt van Collegevoorzitter te vervullen. In  
Groningen studeerde Andriessen rechten,  
promoveerde ze (1976) en was ze UHD bij Crimi-
nologie. De Promotiewerkplaats (voor vrouwen),  
die zij in haar CvB-periode heeft helpen oprich- 
ten, werd het Margo Andriessen Instituut 
gedoopt. 
WWW.MARGOANDRIESSEN.NL

Revolutie in de sterrenkunde 
‘Deze nieuwe set 
gegevens is fantastisch, 
echt spectaculair’, zegt 
Amina Helmi met een 
brede lach. Volgens 
de RUG-hoogleraar 
sterrenkunde zal de 
tweede dataset die de 
Europese Gaia-satelliet 
heeft gegenereerd een 
enorme impact hebben 
op de sterrenkunde; 

van kennis over het zonnestelsel tot Donkere 
Materie en kosmologische modellen. Helmi is 
hoofdauteur van een van de zes artikelen die de 
kwaliteit van de nieuwe gegevens beschrijven  
en enkele eerste analyses presenteren. 
WWW.RUG.NL/HELMI-GAIA EN WWW.RUG.NL/AHELMI 

Plannen campus in Yantai herzien
Eind januari maakte het College van Bestuur 
van de RUG bekend besloten te hebben de aan-
vraag voor het aanbieden van transnationaal 
onderwijs in Yantai niet in te dienen bij de  
minister van OCW. Het CvB betreurt dit, maar 
ziet onvoldoende draagvlak bij de Universiteits-
raad voor deze aanvraag. Lees meer op 
WWW.RUG.NL/INTERNATIONALIZATION-YANTAI

   

Campus Groningen gewilde  
vestigingsplaats

Campus Groningen is 
in nog geen zes jaar tijd 
uitgegroeid van star-
tende campus tot een 
van de grootste cam-
pussen van nationaal 
belang. Daarnaast is dit 
centrum voor innovatie,  

onderzoek en bedrijvigheid de snelst groeiende 
campus in Nederland en de op een na grootste 
wat betreft werkgelegenheid. Dit blijkt uit het 
rapport van adviesbureau Buck Consultants  
International (BCI), opgesteld in opdracht van 
het Ministerie van Economische Zaken en  
Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland. 
Gedeputeerde Patrick Brouns: ‘Campus  
Groningen is het toonbeeld van de Groningse 
manier van samenwerken: korte lijnen, ver-
nieuwend en toekomstbestendig.’ Campus 
Groningen heeft twee vestigingslocaties – de 
Zernike Campus in het noorden van de stad en 
de Healthy Ageing Campus bij het UMCG – en 
telt bijna 200 bedrijven, drie kennisinstellingen 
(RUG, UMCG en Hanzehogeschool), ruim 45.000 
studenten en ruim 20.000 banen. Ook de  
Gemeente Groningen, Bedrijvenvereniging 
WEST en Provincie Groningen bouwen mee aan 
deze innovatiemotor.

Eervolle prijs voor Sijbren Otto 
De Britse Royal Society 
of Chemistry Aanheeft 
aan Sijbren Otto van 
het Stratingh Instituut 
van de RUG de Supra-
molecular Chemistry 
Award 2018 van toege-
kend. Niet minder dan 

vijftig ontvangers van deze award – waaronder 
Ben Feringa – hebben later een Nobelprijs ge-
kregen. Otto ontvangt deze tweejaarlijkse prijs 
voor zijn onderzoek naar moleculaire netwerken 
en systeemchemie dat grotendeels is gericht 
op chemische evolutie. De afgelopen jaren zag 
de hoogleraar Systeemchemie zijn evoluerende 
moleculen verschillende stappen zetten richting 
‘open-einde’ Darwiniaanse evolutie, waarbij het 
systeem nieuwe eigenschappen kan uitvinden 
zonder hulp van een scheikundige. ‘We komen 
steeds dichter bij dit doel’, zegt Otto. 
WWW.RUG.NL/IN-FOCUS-SOTTO

Vox alumni
Al ruim dertig jaar zet de Rijksuniversiteit  
Groningen zich actief in om het contact met 
haar oud-studenten te onderhouden. Maar doen 
we dat wel op de juiste manier? Met die vraag 
belden studenten van de Alumnidesk begin juni 
met een gerandomiseerde groep van zo’n 200 
alumni. 
 
De geïnterviewden namen gelukkig vaak uitge-
breid de tijd om te antwoorden. Nog niet alles  
is uitgewerkt, maar er zijn al wel wat eerste  
resultaten: Zo’n 60% voelt zich nog altijd  
verbonden met de RUG, de goede herinneringen, 
maar ook Broerstraat 5, uw alumnimagazine, 
spelen daarbij een belangrijke rol. Net als de 
stad Groningen. Veel alumni stellen het op prijs 
om op de hoogte te worden gehouden, maar 
niet iedereen heeft zin of tijd actief aan bijeen-
komsten deel te nemen. In de toekomst zal de 
RUG haar alumni vaker om hun mening vragen. 
Online of per telefoon.

Eind vorig jaar werd de jaarlijkse Nationale 
Alumni Enquête (NAE) gehouden, een landelijk 
onderzoek onder alle recent afgestudeerden  
aan Nederlandse universiteiten. De respons was 
niet erg hoog (14,1%), maar wie reageerde was 
wel positief. Onze jongste alumni bevelen de 
opleidingen van de RUG graag aan bij anderen 
en zijn over het algemeen tevreden over hun 
studiekeuze. 80% van de respondenten zou 
opnieuw voor dezelfde studie kiezen. Het per-
centage alumni dat op academisch niveau werkt 
is gestegen en de tijd tussen afstuderen en het 
vinden van betaald werk is korter geworden. 
Wel is er volgens de respondenten ruimte voor 
verbetering als het gaat om voorbereiding op en 
voorlichting over de arbeidsmarkt.

http://www.margoandriessen.nl
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Gaia
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Gaia
http://www.rug.nl/Helmi-Gaia
http://www.rug.nl/AHelmi
http://WWW.RUG.NL/INTERNATIONALIZATION-YANTAI
http://WWW.RUG.NL/IN-FOCUS-SOTTO


Top-HR 
Leiderschaps-
programma

Speciaal  
ontwikkeld voor  
HR-directeuren en  
senior HR-managers  
die zich verder willen  
ontwikkelen in hun  
strategische partnerrol.

Het unieke 6-daagse programma met een 
combinatie van bekende topsprekers uit 
wetenschap én praktijk gaat van start op 
22 november 2018 in Leuvenum. 

Kijk voor meer informatie op www.rug.nl/ugbs-leiderschap 

Prof. dr. Harry Garretsen 
Kerndocent 

Prof. dr. Janka Stoker
Kerndocent

Uw carrière. Uw keuze.
Onze kennis en inzichten.
Onze praktijk ervaring.
Uw groei.

Volg op verschillende plekken in Nederland onze  
 geaccrediteerde masters en executive programma’s:

Kijk voor meer opleidingen op www.rug.nl/ugbs

• Executive 
Master of M&A 
and Valuation

• Executive MBA 

• Executive 
Master of 
Finance and 
Control

• Top-HR Leiderschapsprogramma

• Management & Economie in Zorg en Welzijn

• The Community-Centric Energy Transition

• Customer Experience Management

• Opleiding Environmental, Social & 
Governance (ESG) Assurance

Prof. dr. Peter Verhoef
Directeur University of 
Groningen Business School 

Shop

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 19
050 363 2700 / universiteitswinkel@rug.nl
      universiteitswinkel        i_shop_rug 
www.rug.nl/shop

The University of Groningen is committed to sustainability.
These items are produced with love for people and planet.

Zomer

€ 39,95

€ 24,95

 de hele maand juli € 10,-
T-shirt in diverse kleuren

MIZU waterfles van recyclebaar  
roestvrij staal. Dé waterfles voor 
de bewuste sporter. 

Schaal met afbeeldingen
van alle RUG-gebouwen

aanbieding

VARIA

Toerist in eigen regio
De roemte is verheven, de wereld is zo wied.  
En grieze vogels sweven, hoog boven laand en tied.

‘Dit gedichtje van Jan Boer kan mijn gedachten over het landschap niet 
beter verwoorden.’ Sanne Meijer (1994), alumna International Relations 
and International Organisation 2017, houdt sinds enkele jaren een  
blog bij over haar ontdekkingstochten door Groningen en het Duitse 
Oost-Friesland en Emsland. ‘Op de fiets ontdek ik de natuur, cultuur en 
geschiedenis van mijn eigen omgeving en schrijf ik over de schitterende  
landschappen, oude volksgebruiken en bijzondere verhalen die ik onder- 
weg tegenkom.’ Haar aanstekelijke verhalen zijn stuk voor stuk tips voor 
een heerlijk dagje uit in het Noorden. WWW.SANNEMEIJERONDERWEG.NL 

http://www.rug.nl/museum
http://www.rug.nl/shop
http://www.sannemeijeronderweg.nl
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