
Er zitten nog veel automatismen in ons gedrag en handelen. Daarvoor 

is dat bewustzijn ook heel goed en dat hebben we ook gedaan tijdens het 

seminar. Nadat een aantal externe sprekers het thema hadden ingeleid, 

zijn de deelnemers van in dit geval onderwijsadministratie, examencom-

missies, docenten en beleidsmedewerkers met elkaar in discussie gegaan 

om er achter te komen wat dit betekent voor hun eigen werk en welke 

vragen daar bij opkomen. Die vragen zijn daarna onder goede begeleiding 

van Aline besproken. Waar mogelijk zijn er antwoorden op gegeven, maar 

de lijst met onbeantwoorde vragen is veel langer. Daarom wordt er ook 

een volgend seminar georganiseerd . 

Bij de organisatie van het eerste seminar hebben we al wel onderkend 

dat we er niet zijn met een seminar, dus daarom komt er een reeks. En 

omdat dit thema niet alleen binnen onderwijs speelt, maar op het gebied 

van onderzoek en privacy ook veel gebeurt, gaan we dat koppelen en komt 

er ook een seminar over onderzoek en privacy. 

Voorop lopen
Klingenberg: Wat ik als jurist zo lastig vind aan dit onderwerp, is dat de 

techniek zich zo snel ontwikkelt. Het is heel erg ongrijpbaar. Veel instru-

menten waarvan je als jurist denkt dat het wel een goede waarborg zal 

zijn, zoals anonimiseren, daarvan wordt nu al gezegd dat dat niks meer 

helpt, omdat het gemakkelijk weer gedeanonimiseerd kan worden. Vooral 

in onderzoek moet je mensen het vertrouwen geven dat hun onderzoeks-

gegevens goed beschermd worden. 

Volgens mij staan we nog maar aan het begin van alles wat kan met 

data en alles wat kan gaan gebeuren. Dus we moeten dat nu wel goed 

regelen. Ik denk dat juist door alles goed te regelen, je voorop loopt in de 

ontwikkeling. Ik vergelijk het altijd met het milieurecht. Dat werd altijd 

gezien als hinderlijk en beperkend voor innovatie en de industrie. Maar 

nu is het heel normaal en is het juist van belang dat je duurzaam werkt 

en uitstoot vermindert. Zo zou het ook moeten zijn met data. Moderne 

technieken juist toepassen om het goed te regelen in plaats van teveel 

data te gebruiken.  <

Werkconf erentie Yantai

In september 2016 reisde directeur 

Marjolein Nieboer van de Universiteits-

bibliotheek als lid van een grote RUG-

delegatie naar de Chinese stad Yantai. 

Zoals bekend gaat de Rijksuniversiteit 

Groningen daar een zogeheten branch 

campus opzetten: University of Groningen 

Yantai (UGY), onderdeel van de China 

Agricultural University (CAU). Pictogram 

vroeg haar naar haar ervaringen.

“P ieter van Hoesel en ik hadden 

een interessante discussie over 

bibliotheekzaken met de heer Su, in Yantai 

verantwoordelijk voor de informatietechnologie 

in de bibliotheek. Enkele architecten die eerder 

dit jaar een bezoek aan Groningen brachten, 

schoven aan. Dhr. Su en ik lieten beide een Po-

werPointpresentatie zien, en we wisselden een 

grote hoeveelheid informatie uit.”

Het gebouw
“In het forumgebouw is het mogelijk het aantal 

studieplaatsen de komende jaren te laten 

groeien tot een groot aantal, mogelijk in aantal 

vergelijkbaar met de Groningse UB Binnenstad 

(waar we uiteindelijk op zo’n 2200 plekken zul-

len uitkomen).

De tekeningen van de nieuwe inrichting zijn 

veelbelovend; er is een vier verdiepingen hoog 

atrium met diverse studie- en samenwerkings-

plaatsen op de verschillende verdiepingen. De 

omvang van de fysieke collectie met verplichte 
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Werkconf erentie Yantai
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Gesprek met Marjolein Nieboer

studieliteratuur is beperkt, nog geen 150 strek-

kende meter.

Het dak zal van glas zijn, dat vergt meer 

schoonmaak en onderhoud, maar is een uit-

stekende keuze omdat er veel licht naar binnen 

valt.”

Studio’s
“De vraag werd gesteld, of we geld vragen voor 

het reserveren van kleine en grotere werkver-

trekken (de zogeheten studio’s) aan individuele 

studenten en groepen.

In China is het gewoonte dat studenten aan 

de universiteit een bedrag betalen voor het re-

serveren van zo’n afsluitbare studieplek, maar in 

Nederland rekenen we daar geen geld voor. Dhr. 

Su stelde voor om reserveringen eerst kosten-

loos te laten zijn, en als dit niet werkt (‘mis-

schien komen studenten niet opdagen’), andere 

oplossingen te bedenken om een en ander te 

organiseren.”

Digitale en fysieke collecties
“Hier werd uitgebreid over van gedachten 

gewisseld. In het Forumgebouw (waar de biblio-

theek gehuisvest zal worden) komt slechts 150 

meter boekenplank, met de verplichte litera-

tuur en een kleine collectie overig materiaal. 

We hebben aangegeven voor nieuw materiaal 

de digitale vorm te prefereren (e-books en 

elektronische tijdschriften), en een gelimiteerd 

aantal gedrukte boeken aan te schaffen voor de 

University Groningen Yantai.”

Elektronische tijdschriften
“Dat wordt echt een punt: aan de RUG hebben 

we via licenties toegang tot duizenden elektro-

nische tijdschriften, en die toegang zouden we 

ook in Yantai willen hebben.

We betalen de uitgevers in Europa naar rato 

van het aantal studenten dat toegang heeft. 

Voor 30.000 studenten is dat al gauw 4 miljoen 

euro per jaar, als onderdeel van de zogeheten 

‘big deals’.

Aan de University Groningen Yantai gaan we 

beginnen met 500 tot 600 studenten, 2% van 

ons Groningse aantal. Als je die verhouding 

toepast op de tijdschriften, zou je spreken van 

80.000 euro.

We zullen dus moeten overleggen met de 

financiers of dat bedrag voor het eerste jaar be-

schikbaar is. En als het aantal studenten groeit, 

zal dat licentiebedrag ook groter worden. Bij 

het geplande maximum van 10.000 studenten 

praat je dan dus over een bedrag van meer dan 

een miljoen euro…”

RFID
“Vervolgens hebben we gepraat over het 

aanbrengen van RFID-chips in de boeken. Of 

bij voorkeur nog nieuwere technologie: (Super) 

High frequency book tags. Die keuze gaan we in 

de nabije toekomst onderzoeken en bespreken.”

Bibliotheeksysteem
“In de instituutsbibliotheek van Yantai wordt, 

evenals in Beijing en veel andere bibliotheken in 

China, het Interbib-bibliotheeksysteem gebruikt. 

UB Groningen, maar ook de meeste andere 

academische bibliotheken in Nederland, Europa 

en Australië gebruiken bibliotheeksoftware van 

de internationale non-profitonderneming OCLC 

(Online Computer Library Centre).

OCLC heeft een kantoor in China; we gaan 

contact met deze afdeling opnemen om te 

praten over het invoeren van de OCLC-software 

voor de frontoffice en backoffice van de UGY-

bibliotheek. Het bibliotheeksysteem kan een 

louter Engelse interface krijgen, maar misschien 

ook wel een tweetalige Engels – Chinese naviga-

tie. Dit vergt nog enige discussie.”

Andere databases en bestanden
“Hetzelfde geldt voor de implementatie van het 

Current Research Information systeem Pure, 

gebruikt om wetenschappelijke publicaties 

beter zichtbaar te maken. En we zullen moeten 

overleggen over de integratie van de huidige 

bibliotheekbestanden, databases, digitale bron-

nen etc. in de UB Yantai.”

Bibliotheek-app
“Tot op heden gebruikt de CAU-bibliotheek in 

Yantai geen apps voor mobiele apparaten of 

chatprogramma’s. We zouden de bibliotheek-

app, die is ontwikkeld door de UB Groningen, 

ook voor Yantai kunnen ombouwen.”

Alumni
“In Yantai is het de gewoonte om alumni levens-

lang toegang te geven tot de bibliotheekcol-

lectie, de bestanden, e-mail etc. In Groningen is 

dat nu juist niet het geval. We moeten dus goed 

nadenken of we dat in Yantai wel gaan mogelijk 

maken.”  <
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