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Subject:  Update ‘Yantai’ 

 
Dit is waarschijnlijk een van de grootste, als niet hét grootste, onderwerp dat de 

komende tijd speelt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je hebt er vast al veel over 

gehoord: maar de RUG is bezig om een branch campus te openen in de stad Yantai in 

China. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit als het ware een kopie wordt van de RUG, 

met exact de RUG curricula en een bijpassend RUG diploma. De RUG is niet de eerste die 

dit doet, Liverpool en Nottingham zijn dit avontuur al begonnen en nu gaat de RUG dus 

ook!  

Voor meer informatie voor het hele plan kan je kijken op 

http://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/actueel/yantai/. 

Hier staat bijvoorbeeld welke opleidingen naar Yantai gaan, maar ook meer informatie 

over de universiteit waar we samen mee gaan werken, en antwoorden op veelgestelde 

vragen. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd de fractie bellen/mailen. 

Hieronder zullen wij toelichten wat Lijst Calimero in het proces betekend heeft en nog 

zal betekenen.  

Voor ons heeft de kwaliteit van het onderwijs altijd voorop gestaan, zowel in Yantai als 

in Groningen. We hebben er altijd voor gepleit dat de kwaliteit van het onderwijs daar 

goed geregeld moet zijn, bijvoorbeeld door de inrichting en organisatie van 

examencommissies. Niet alleen de kwaliteit van het onderwijs moet goed zijn in Yantai, 

maar de kwaliteit van de opleidingen in Groningen mag er niet onder lijden. Alleen op 

deze manier houdt een RUG-diploma haar waarde. 

Om te zorgen dat Yantai zoveel mogelijk op de RUG lijkt, was eerst het plan dat de 

docerende staf van Yantai een aantal maanden naar Groningen zou komen om te 

worden getraind. Op deze manier hebben de medewerkers in Yantai een idee over hoe 

onze universiteit werkt en maken ze hem vanbinnen mee. Wij stelden voor dat dit ook 

voor de ondersteunende staf zou gelden, omdat een uniek deel van deze universiteit de 

interactie tussen dit personeel en de rest van de universiteit is. Hier werd positief op 

gereageerd. 

Gedurende het hele proces hebben wij het belang van draagvlak voor het plan binnen de 

universiteit benadrukt. Draagvlak begint met goede informatievoorzieningen, want je 

kunt pas ergens voor zijn als je weet wat het precies inhoudt. Dit is de reden dat wij het 

College van Bestuur meermaals hebben gevraagd informatiebijeenkomsten te 

http://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/actueel/yantai/


organiseren voor de betrokken faculteiten. Het CvB is hierin minder doortastend 

geweest dan wij graag hadden gezien omdat zij de ruimte aan het faculteitsbestuur 

wilde laten. Inmiddels hebben wel enkele informatiebijeenkomsten plaats gevonden. 

Sinds de start van dit project hebben wij intensief contact gehad met de betrokken 

faculteiten. Dit zullen we ook nog blijven doen de komende tijd, in de aanloop naar het 

GO/NO-GO moment. Uiteindelijk zullen wij ons besluit af laten hangen van de volgende 

factoren; 

 Is de kwaliteit van het onderwijs zowel in Groningen als Yantai 
gegarandeerd van voldoende niveau? 

 Is er voldoende draagvlak onder studenten en personeel? 
 Wat zijn de kansen en risico’s die de gang naar Yantai brengt? 
 Wat zijn de kansen en risico’s als we niet naar Yantai gaan? 

 


