Nog altijd veel vraagtekens bij
RUG-campus in China
Universiteitsraadpartij Lijst Calimero blijft veel vraagtekens houden bij de plannen van
de Rijksuniversiteit Groningen voor het openen van een branch campus in het Chinese
Yantai. Vandaag besprak de universiteitsraad een nieuwe versie van de aanvraag die de
RUG hiervoor bij het Ministerie van Onderwijs wil doen. Deze aanvraag kan alleen met
instemming van de universiteitsraad doorgaan.
De nieuwe versie is opgesteld nadat Lijst Calimero, samen met de Personeelsfractie,
afgelopen augustus aangaf tegen het toenmalige plan te moeten stemmen omdat de
kwaliteit van het onderwijs aan de RUG in het geding zou kunnen komen. Het College
van Bestuur trok daarop de aanvraag terug en ging in gesprek met een afvaardiging van
de raad.
Ondanks dat het aangepaste plan vele verbeteringen kent, blijft Lijst Calimero
vraagtekens hebben over de voordelen voor het onderwijs, de risico's die aan het plan
vastzitten en de bewaking van de academische vrijheid op de campus.
Henk-Jan Wondergem, fractievoorzitter Lijst Calimero: "Het is onmiskenbaar dat deze
aanvraag stukken beter is dan de aanvraag die aan ons is voorgelegd in Augustus. We
hebben echter nog twijfels bij de voordelen die een campus in Yantai met zich mee
brengt. De voordelen voor de kwaliteit van het onderwijs zijn tot nu toe nog vrij
summier en vooral ontastbaar, terwijl er nog wel substantiële risico’s, als de financiële
haalbaarheid en de handhaving van academische vrijheid, aan het plan zitten. Dit is een
afweging die we de komende weken zullen moeten maken."
Vandaag is de aanvraag alleen nog maar besproken. In januari of februari zal de
universiteitsraad het uiteindelijke besluit over de plannen voor de campus nemen.
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Voor meer informatie kunt u vanaf 17:00 contact opnemen met Henk-Jan Wondergem,
fractievoorzitter Lijst Calimero. Telefoon: 06 55 53 11 17. Email:
henkjanwondergem@lijstcalimero.nl.
Lijst Calimero is een universiteitsraadpartij bij de Rijksuniversiteit Groningen. De partij vindt
het belangrijk dat elke RUG-student kan rekenen op goed onderwijs en een waardevol
diploma. Studentgericht onderwijs, toekomstgericht onderwijs en een gezonde
studieomgeving zijn daarvoor onmisbaar.

