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Onderzoek naar mogelijkheid voor oprichting van 

een wetenschappelijk en onderwijs instituut in Shanghai 

Op 15 september sprak 	met de 	Erasmus, 	TU Delft, 	TU 

Eindhoven, 	STC-groep, wethouder 	van Rotterdam en vertegenwoordigers van 

de onderwijsautoriteiten van de provincie Zeeland. 

In dit orienterend gesprek toetste 	de belangstelling van zijn gesprekspartners voor 

de oprichting van een wetenschappelijk en onderwijs instituut in Shanghai. 

Uitkomst van dit gesprek is dat de Erasmus Universiteit, als penvoeder, geholpen door CvB TU 

Delft een haalbaarheidsstudie aan Nederlandse kant zullen uitvoeren. 

bij de Erasmus Universiteit zal deze haalbaarheidsstudie uitvoeren. Hierin 

moet het bestuurlijk institutionele draagvlak voor de oprichting van een wetenschappelijk en 

onderwijs instituut in Shanghai onderzocht worden. Hij zal bijgestaan worden door een 

stuurgroep. Hierin zullen naast OCW (II) de vertegenwoordigers plaatsnemen van de 

Nederlandse instellingen die belangstelling hebben. 

Naar onderstaande vragen en opmerkingen zal gekeken moeten worden. Een deel van de 

vragen zal beantwoord kunnen worden in de haalbaarheidsstudie. Een deel van de vragen zal 

door het ministerie van OCW en de Nederlandse ambassade in China pas beantwoord kunnen 

worden nadat de conclusies van de haalbaarheidstudie aan Nederlandse kant bekend zijn. De 

vragen en opmerkingen in het blauw en onderstreent worden meegenomen in de 

haalbaarheidstudie aan Nederlandse kant, zoals uitgevoerd door 

De overige vragen en opmerkingen worden door het ministerie van OCW en de 

Nederlandse ambassade in China beantwoord. 

Vragen: 

• Is er vanuit Nederland behoefte aan zo'n instituut? Gesprekspartners beantwoorden deze 

vraag met een ja, mits de onderstaande opmerkingen en vragen geIncorporeerd worden.  

• Is er vanuit China behoefte aan zo'n instituut? De Nederlandse ambassade in Peking gaf 

aan dat coordinatie en het hebben van een (specifiek) loket de Nederlandse positie in de 

toekomst ten goede kan komen. De Nederlandse ambassade is gematigd positief mits op 

een juiste manier ingestoken (zie memo HMA dd 12 oktober 2010). (NB: CAS heeft 

aangegeven onder voorwaarden geInteresseerd to zijn in een gezamenlijk instituut, op 

(mogelijk) een vakgebied op fundamenteel onderzoek). 

• Waar is vanuit de instellingen (wetenschap, hoger- en beroepsonderwijs) in Nederland  

precies behoefte aan?  

• Is daar vanuit de Chinese overheid en instellingen (CAS, CASS, MOST, MOE, individuele 

top universiteiten en hogescholen) ook behoefte aan? De Nederlandse SA (Science 

Attaché) in Peking, 	 , zal dit deel van het onderzoek t.z.t. uitvoeren. 



• Eer1 dergelijk instituut kan slechts goed functioneren als het 'tailor.  made' is. Gekeken zal 

dus moeten worden of het instituut past in het format van de huidige instituten (NIB of 

NWIB) of dat er een nieuwe vorm gecreeerd moet worden. 

• De weg naar Shanghai loopt via de centrale overheid in Peking. China en de Chinese 

Ambassade moeten dus tijdig betrokken worden. 

Concluderend 

• zal de haalbaarheid van de oprichting van een Nederlands 

onderwijs en wetenschap instituut in Shanghai onderzoeken. Hij zal zich richten op de 

thematische focus van water/maritiem en medische wetenschap. Tevens zal hij 

onderzoeken of er mogelijk een of twee andere thema's relevanter zijn. 

• Voor de haalbaarheidstudie zullen Nederlandse universiteiten, NWO, KNAW, voor de 

thema's relevante hogescholen en ROC's benaderd worden, to beginnen in de regio 

Rotterdam. 

• Onderzoek in China zal t.z.t. gedaan worden door de SA op basis van uitkomsten en 

bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek in Nederland. 



IB 
Verenigde Staten, Japan, Singapore hebben om deze reden sinds jaren de 	

Datum 
wetenschappelijke banden met China versterkt op nationaal, regionaal en 	14 september 2010 

institutioneel niveau. 

China hecht aan kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek: er wordt veel 
geInvesteerd in de wetenschap. China is op dat gebied een belangrijke partner 
voor Nederland. Nederland onderhoudt al zo'n 30 jaar een wetenschappelijke 
samenwerking met China. Zowel van Chinese als van Nederlandse kant is men 
zeer tevreden over deze samenwerking. Een van de programma's wordt zelfs als 
model gezien voor samenwerking met andere landen. En deze samenwerking zal -
gezien de ontwikkelingen die China doormaakt - alleen maar belangrijker en 
interessanter worden. Zo sluiten Nederlandse hoger onderwijsinstellingen en de 
Nederlandse overheid (via NWO en KNAW) nog steeds nieuwe 
samenwerkingsverbanden met China, voor bijvoorbeeld de uitwisseling van 
promovendi. 
Ook op onderwijsterrein werken Nederland en China intensief samen en bestaan er 
veel samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Chinese 
onderwijsinstellingen zowel op hoger onderwijs terrein als op beroepsonderwijs 
terrein. De Chinese overheid legt in haar onderwijsbeleid een sterke nadruk op de 
ontwikkeling van een geselecteerd aantal internationaal erkende, goed 
gefinancierde publieke universiteiten en een verbeterde kwaliteit in onderwijs en 
onderzoek door middel van internationaal georienteerd onderwijs. 

Shanghai loopt voorop in de ontwikkelingen die China als land doormaakt. Met de 
grootste haven in de wereld, veel handel en industrie, belangrijke universiteiten en 
hogescholen zal de stad de komende jaren die voortrekkersrol in China blijven 
vervullen. De keuze voor Shanghai als vestigingsplaats is dan ook een logische 
keuze. 
Met de keuze voor Shanghai ligt het de lijn der verwachting om Rotterdam als 
zusterstad van Shanghai in dit project te betrekken. 

De OESO is enkele dagen geleden met een rapport uitgekomen getiteld: Higher 
Education in regional and City Development Rotterdam, The Netherlands. Hierin 
worden onder meer de instellingen op het terrein van onderwijs en wetenschap in 
de regio Rotterdam (waaronder ook Delft geschaard wordt) opgeroepen samen te 
werken en te komen met een gezamenlijke strategie. 

Reeds bestaande vertegenwoordiging van Nederland in China 

Nederland heeft met ingang van dit jaar een Science Attaché (SA) aangesteld bij 
de Nederlandse ambassade te Peking om de bilaterale wetenschappelijke relaties 
te versterken en de bilaterale programma's te ondersteunen. De SA opereert 
vanuit het netwerk van de Technisch Wetenschappelijk Attaches (TWA) die ook in 
vertegenwoordigd zijn in Shanghai en Guangzhou. 
Sinds 2001 is een Nederlands onderwijskantoor (Neso) operationeel dat het 
Nederlandse HO-veld in China vertegenwoordigt, recentelijk heeft een doorstart 
van deze Neso plaatsgevonden. Daarnaast heeft een aantal Nederlandse 
universiteiten vertegenwoordigingen in China (o.a. UT, EUR, RUG, WUR, UM) 
gevestigd om hun wetenschappelijke belangen te behartigen. Tenslotte zijn er al 
bilaterale en multilaterale wetenschappelijke projecten, laboratoria en instituten in 
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gericht op het onderhouden een groep van instituten die, waar mogelijk en zinvol, 
een samenhangend instrumentarium vormen voor de internationalisering van het 
Nederlands hoger onderwijs en met behoud van het voor elk instituut eigen 
karakter. De instituten verzorgen ondermeer wetenschappelijke onderwijs- en 
onderzoeksprogramma's, ze beheren beurzenprogramma's en ondersteunen 
Nederlandse wetenschappers en studenten die in het desbetreffende land 
verblijven. De instituten zijn onderstuenend aan studenten, docenten en 
onderzoekers van instellingen voor het hele hoger onderwijs in Nederland die 
relaties onderhouden, of willen aangaan, met instellingen of projecten in het 
buitenland op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap. De meeste NWIB 
hebben van oorsprong een sterke orientatie op een specifiek wetenschappelijk 
vakgebied (doorgaans geschiedenis, kunstgeschiedenis, cultuurwetenschappen, 
archeologie, taal) hoewel ook de focus van de NWIB de laatste jaren breder 
geworden is. Een focus op maritieme zaken zou in lijn zijn met en complementair 
zijn aan de overige NWIB's. 

Consequentie: 
1. Financiering van een NWIB loopt via de rijksbijdrage van de deelnemende 

universiteiten. OCW stelt jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor 
onderhoud van de gebouwen. Indien gekozen wordt voor de vorm van 
NWIB zal financiering van het instituut dus door de deelnemende 
universiteiten en/of de penvoerende instelling moeten geschieden want 
OCW wil alle NWIB's op dezelfde manier behandelen. 

2. Van oorsprong zijn de NWIB's gericht op wetenschap. Momenteel breidt 
deze focus zich uit naar het hbo. Mocht voor deze optie worden gekozen 
dan legt dit qua scope zekere beperkingen op voor het op te richten 
instituut in Sjanghai. 

Variant NIB 
Het beleid van het ministerie van OCW en daarmee de gedachte achter de 
financiele ondersteuning van de Nederlandse instituten in het Buitenland, is 
gericht op het onderhouden van een ring van instituten in het Mediterrane gebied 
die, waar mogelijk en zinvol, een samenhangend instrumentarium vormen voor de 
internationalisering van het Nederlands hoger onderwijs en met behoud van het 
voor elk instituut eigen karakter. 
De NIB richt zich op: 
- Het faciliteren van en een bijdrage leveren aan de internationale 
kennisuitwisseling voor studenten, docenten en onderzoekers van het gehele 
Nederlandse hoger onderwijsveld. 
- Een bijdrage leveren aan het werven van buitenlands talent voor het Nederlands 
hoger onderwijsveld. 
- Het verdiepen van inzicht in actuele maatschappelijke vraagstukken 
(bijvoorbeeld het bevorderen van de interculturele dialoog). 
Een NIB is breder van opzet dan een NWIB. Met de keuze voor een NIB kan de 
focus dan ook breder komen te liggen dan alleen wetenschap. 

Consequentie: 
1. OCW financiert de NIB's volledig. De kosten van het instituut in Sjanghai 

zouden dan ook volledig voor rekening van OCW komen. 

IB 

Datum 
14 september 2010 
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bedreigingen zijn. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met het intellectuele 
eigendom? Wat kan de overheid doen om samenwerking tussen China en 
Nederland op het terrein van onderzoek en innovatie te optimaliseren? Kan de 
EU een rol spelen? Zijn er belemmeringen in de samenwerking? Wat betekent 
de toenemende onderzoekscapaciteit van China voor het Nederlandse 
kennissysteem. 

• U hebt de NWO gevraagd met een overzicht te komen van alle 
wetenschappelijke samenwerking die er is tussen Nederland en China. 
Voorzien is dat u in december een overzicht ontvangt. 

Bijlage 
1. Memorandum van de Science Attaché in Peking 
2. Overzicht wetenschappelijke samenwerking met China 
3. Overzicht samenwerking met China op Hoger Onderwijs 
4. overzicht BVE instellingen die samenwerken met China 

IB 

Datum 
14 september 2010 
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context van de komende bezuinigingen van het kabinet Rutte 1 is het zaak doelmatig en efficient met 
de beschikbare middelen om te gaan. 

Aanvullend op de reeds geformuleerde vragen wordt geadviseerd om de volgende overwegingen 
mee te nemen in het onderzoek. 

Behoefte: 
• Gezien het belang om in China vanuit een vraaggestuurde aanpak te werken, zou de 

centrale onderzoeksvraag moeten zijn: "Waarom heeft China in het bijzonder, behoefte aan 
een Nederlandse wetenschappelijk en onderwijs instituut?" 

• Welke toegevoegde waarde zou een dergelijk instituut kunnen bieden aan zowel 
Nederlandse als Chinese partijen? 

• Welke partijen hebben behoefte aan een dergelijk instituut? Heeft het AVVT tijdens zijn 
recente bezoek een vergelijkbare behoefte gesignaleerd in China? 

• Gezien de mogelijke focus op onderwijs en onderzoek, wordt ook aanbevolen om de 
behoefte bij andere relevante partijen in Nederland te peilen. Gedacht kan worden aan 
universiteiten (VSNU), Nuffic, KNAW en NWO. 

• De ambassade kan de behoefte onder relevante Chinese doelgroepen (CAS, CASS, MOST, 
MOE, individuele top universiteiten) onderzoeken. 

Focus: 
• Is er behoefte aan een breed instituut dat als een 'one-stop-shop' voor wetenschappelijke en 

universitaire samenwerking dient of is het huidige Nederlandse netwerk voldoende? Is er 
een specifiek terrein waar extra inzet nodig is? 

• Welke Nederlandse en Chinese doelgroepen zal het instituut bedienen die momenteel nog 
niet bediend worden en waar zou mogelijk overlap met bestaande diensten en taken kunnen 
ontstaan? 

• Zal het beoogde instituut een nationale of regionale (Shanghai-Rotterdam) focus krijgen? 
• Zal het instituut ook contacten met de Chinese overheid (nationaal en lokaal) onderhouden? 

Momenteel houdt de SA binnen TWA China zich bezig met Chinese overheidscontacten ogv 
wetenschappelijke samenwerking. 

• De recente ervaringen met het Neso kantoor in Beijing tonen tevens aan dat er veel 
gevoeligheden bij de Chinese onderwijsauthoriteiten bestaan op het gebied van 
onderwijserkenning en -bevoegdheden. Het aangehaalde voorbeeld van het "Deense 
onderwijshuis" stuit momenteel ook op erkenningsproblemen. De risico's van een focus op 
(hoger/beroeps) onderwijs dienen duidelijk in kaart gebracht te worden om toekomstige 
problemen te voorkomen. 

• Worden er onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten opgezet of zal de nadruk meer liggen op het 
geven van voorlichting en het verschaffen van generieke informatie hetgeen al door het 
Neso kantoor wordt verzorgd. 

Benchmark: 
• Welke ervaringen hebben andere (Europese) landen met vergelijkbare initiatieven in China 
• Wat zijn de ervaringen van bestaande Nederlandse wetenschappelijke instituten in China 

(Sino-Dutch Agricultural Innovation and Promotion Centre (SDAIPC) en Sino-Dutch Centre 
for Preventive and Personalized Medicine)? 
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Onderwerp: haalbaarheidsstudie instituut Shanghai 
ondertekening brief 

TER ONDERTEKENING 

Aan: 

nota 

Paraaf IB 

Datum 

IB 

Van 

T  +31 .1 

Datum 
8 december 2010 

Registratienr 

Bijlagen 
1. brief ter ondertekening 
2. bijlage bij brief (Terms of 
Reference) 
3. begroting 

Kopie voor 

INNi 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Datum afgedaan 

Gekoppeld registratienr. 

Deponeren in dossier 

Aanleiding 

Op 15 september sprak u met de 	Erasmus, 	TU Delft, 	TU 
Eindhoven, 	STC-groep, wethouder 	van Rotterdam en 
vertegenwoordigers van de onderwijsautoriteiten van de provincie Zeeland. 
In dit orienterend gesprek toetste u de belangstelling van uw gesprekspartners 
voor de oprichting van een wetenschappelijk en onderwijs instituut in Shanghai. 

Uitkomst van dit gesprek was dat de Erasmus Universiteit, als penvoeder, 
geholpen door CvB TU Delft een haalbaarheidsstudie aan Nederlandse kant voor 
een dergelijk instituut zullen uitvoeren. 	 bij 	de 
Erasmus Universiteit en 	van Erasmus University Centre for Contract 
Research and Business Support zal deze haalbaarheidsstudie uitvoeren. Hierin 
moet het bestuurlijk institutionele draagvlak in Nederland voor de oprichting van 
een wetenschappelijk en onderwijs instituut in Shanghai onderzocht worden. 

heeft een offerte gedaan voor de uitvoering van de 
haalbaarheidsstudie voor een totaal bedrag van € 23.489,65 incl. BTW. Dit bedrag 
komt van de begroting van de directie IB. 

Het draagvlak en de mogelijkheden aan Chinese kant zullen door de Science 
Attaché bij de Nederlandse ambassade in Peking onderzocht worden. 

In de bijlage treft u de door OCW opgestelde Terms of Reference voor de 
haalbaarheidsstudie en de door 	 opgestelde begroting. 

Samenvatting inhoud van brief 

In de brief gaat u akkoord met de uitgebrachte offerte en geeft u 
van de Erasmus University Centre for Contract Research and Business 

Support opdracht tot het uitvoeren van het Nederlandse deel van de 
haalbaarheidsstudie. Kosten zijn geraamd op €23.489,65 incl. BTW. 80% van dit 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
t.a.v. 
Algemene Bestuursdienst 
Postbus 1738 
3000 DR ROTTERDAM 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

T +31 
immn@minocw.nl  

Datum 	9 december 2010 
Betreft 	begroting haalbaarheidstudie instituut Shanghai 

Onze referentie 

MMMMMMMMI 

Bijlagen 
1. ToR haalbaarheidsstudie 

Geachte 

Het doet mij genoegen u als 	van Erasmus University Centre for Contract 
Research and Business Support de opdracht to kunnen geven voor het uitvoeren 
van het eerste deel van de studie naar de haalbaarheid van het oprichten van een 
instituut voor onderwijs en wetenschap in Shanghai, dan wel in China. Dit deel 
van de studie zal zich richten op de het bestuurlijk-institutionele draagvlak in 
Nederland voor de oprichting van een dergelijk instituut. Voor de gedetailleerde 
onderzoeksvragen verwijs ik naar de in de bijiage bijgevoegde Terms of 
Reference. 

Ik ga akkoord met de door u uitgebrachte offerte. De totale kosten zoals in de 
door u opgestelde begroting bedragen €23.489,65 incl. BTW. Van dit bedrag zal 
80%, zijnde €18.791,72 (incl. BTW) zo snel mogeiijk worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL34ABNA0421626550, ten name van Erasmus University 
Centre for Contract Research and Business Support (ERBS BV). De overige 20% 
(€4.697,93 (incl. BTW)) zal na ontvangst van het eindversiag en origineie 
facturen op dit rekeningnummer worden overgemaakt. 

Met vriendeiijke groet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
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1. Next Generation Energy and Transport Infrastructures 
2. Eco-City Architecture and Urban Town Planning 
3. Metropolitan and Regional Governance of Global Cities. 

• Per 1 maart plaatst de TUD een Representative in Shanghai. Het is een pilot 
voor een jaar. Dit loopt via het Valorisatiecentrum van de TUD. 

• De Rijks Universiteit Groningen (RUG) heeft een samenwerkingsverband. 
opgestart met de gerenommeerde Tsinghua University in Peking, deze 
samenwerking is sinds kort geinstitutionaliseerd in de vorm van een European 
Studies Centre in Tsinghua University 

IB 

Datum 
18 maart 2011 
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Nederlandse centrale overheid. Daarom is van belang dat u namens OCW onze 
belangen uitdraagt in Peking. 

3. Met op ons netvlies de vraag what's in it for us? zijn we met de Chinese 
collega's gekomen tot een voorstel voor een Sino Dutch Professional Education 
Platform. Op dat platform doen Nederlandse en Chinese ministeries van 
onderwijs, koepels en instellingen aan matchmaking en voeren een policy 
dialogue (zie bijlage 1 voor de deelnemerslijst). 

4. Uw bezoek aan het Sino Dutch Professional Education Platform vormt het 
zwaartepunt van uw reis. Het is van belang dat u als Keynote speaker 
deelneemt aan de opening, discussies en conclusies van dit platform. 
Daarnaast wordt van u verwacht om bij aankomst een beleefdheidsbezoek aan 
uw gastheer to brengen: 

5. Het Sino Dutch Professional Education Platform valt samen met de China 
Education Expo (CEE), een internationale studentenfair die op 2 en 3 
november plaatsvindt in Peking. Uw delegatie en (een aantal) instellingen die 
aan het platform deelnemen zullen ook een bezoek aan de CEE brengen. 

Beslispunten 

• Gaat u akkoord met bijgevoegd programmavoorstel? 
• Gaat u akkoord met de voorgestelde heen- en terugvlucht? 
• Gaat u akkoord met het delegatievoorstel? 
• Heeft u nadere specifieke wensen t.a.v. deze missie? 

Datum 
17 september 2013 
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Alternatief voorstel: rondleiding op het Central Institute for 
Vocational and Technical Education (MoE/VN-gelieerde 
school). Bij het onderdeel conclusies (16.40 uur) wordt weer 
aangesloten bij het programma. 

12.00 - 13.30 uur 	- Lunch 

13.30 - 14.45 uur 	- Dialoog over internationale samenwerking in het 
beroepsonderwijs met verschillende Chinese en Nederlandse 
sprekers: 
1. , Central Institute for Vocational and 
Technical Education (CIVTE) 
2. of Zhejiang Provincial Education Bureau, pending 
3. Nederlandse spreker (opties: 

14.45 - 15.00 uur 	- Korte pauze 

15.00 - 16.30 uur 	- Parallel discussies voor mbo en hbo. 
Gespreksonderwerken: 1. Ontwikkeling en samenwerking in 
het Nederlandse en Chinese beroepsonderwijs. 2. 
Ontwikkeling en samenwerking van onderwijs in logistiek, 
hospitality en agro. 

16.30 - 16.40 uur 	- Korte pauze 

16.40 - 17.00 uur 	- Conclusies le  dag Sino Dutch Professional Education 
Platform 

18.30 uur 	- Diner aangeboden door CEAIE voor alle deelnemers Sino 
Dutch Professional Education Platform 

Zaterdag 2 november 

Datum 
17 september 2013 

Ochtend: 

Middag: 

- Bezoek aan Holland Paviljoen op de China Education Expo 
(CEE). Dit bezoek geeft inzicht in de wijze waarop BV NL 
zich presenteert. 
- Workshop Matchmaking Nederlandse en Chinese 
instellingen. Een door Nuffic en CEAIE georganiseerde 
workshop met als doel het koppelen van instellingen. 
- Lancering: Nuffic Living Lab Hospitality. 	opent de 
Living Lab met een korte speech. De Living Lab is een 
concept van Nuffic waarbij Nederlandse en Chinese 
studenten samenwerken aan een opdracht van een 
Nederlands en/of Chinees bedrijf. 

- Bezoek aan Sino-Danish Education and Research Center 
(SDC) binnen de University of the Chinese Academy of 
Science (UCAS). Dit bezoek biedt inzicht in de nauwe 
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Datum 
17 september 2013 

Kosten 

Het Sino Dutch Professional Education Platform te Peking wordt gefinancierd door 
de Chinese overheid (zaalhuur, vervoer, evt. diner). De reis- en verblijfkosten zijn 
voor rekening van de deelnemende instellingen. 

Verschillende doelgroepen 

Sino Dutch is bedoeld voor zowel Nederlandse mbo als hbo-instellingen. Deze twee 
onderwijstypen hebben soms verschillende doelen met Sino Dutch en het is goed 
om dat verschil steeds voor ogen te houden. 

Mbo-instellingen zijn veelal nog in de orientatiefase en richten zich met name op 
partnerschappen, staf- en expertise uitwisseling en docentenstages. 
Studentenmobiliteit is alleen mogelijk tot een maximum van drie maanden. 
Deelname aan Sino Dutch kan interessant zijn voor instellingen die hun bestaande 
samenwerking met China willen verdiepen. Maar ook instellingen die nog niets met 
China doen, kunnen hun voordeel doen met het het Sino Dutch platform. 

Hbo-instellingen zijn veelal verder in de samenwerking met China en hebben meer 
concrete wensen en verbeterpunten om bestaande partnerschappen te verdiepen 
en studentenmobiliteit te bevorderen. De ervaringen van actieve hbo-instellingen 
kunnen de mbo-instellingen verder helpen. 
Ook binnen de benoemde thema's kan de samenwerking opgezocht worden. Zo is 
het bijvoorbeeld een optie om op het gebied van Hospitality een Living Lab op te 
zetten in China, waaraan Nederlandse en Chinese studenten, instellingen en 
bedrijven samenwerken aan een opdracht (meer info Living Labs). 

Algemene Toelichting 

Het idee voor het Sino Dutch Professional Education Platform: 
bezocht eind vorig jaar S.00W met als doel 

de samenwerking tot stand brengen tussen het Nederlands mbo en hbo en de top 
100 Chinese beroepsonderwijsinstellingen. S heeft positief gereageerd op deze 
uitgestoken hand en toegezegd dat OCW met de Chinezen concrete stappen wil 
zetten. Nederlandse instellingen als InHolland en Mondriaan juichen dit toe 
vanwege hun ambities richting China (bijvoorbeeld op het gebied van studenten-
en docentenuitwisseling) en de aanwezigheid van een OCW bewindspersoon opent 
deuren. 
Als concrete stap organiseren Nederland en China in november 2013 samen een 
Sino Dutch Professional Education Platform in Peking. Op dat Platform doen 
Nederlandse en Chinese ministeries van onderwijs, koepels en instellingen aan 
matchmaking en voeren een policy dialogue. Het Chinese ministerie van Onderwijs 
en de Chinese counterpart van de Nuffic CIAIE organiseren en betalen dit 
platform; er zijn daarom geen kosten voor OCW. 
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Onderwerp: Missie 	naar China (Peking) 30 
oktober - 4 november 2013 

TER BESLUITVORMING 

Aan: 

nota 

Paraaf IB 

Datum 

IB 

Van 

T +31  

Datum 
23 september 2013 

Registratienr 

Kopie voor 
D. IB 
DIV. IB 
BVE/ 
HO&S/ 
OWB 
IB/ 

Reeds afgestemd met 
BVE, HO&S 

Datum afgedaan 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Aanleiding 

Van 1 t/m 4 november vindt in Peking het eerste Sino Dutch Professional 
Education Platform plaats. U heeft aangegeven dit platform te willen bezoeken en 
OCW aldaar te vertegenwoordigen. 

Het bezoek aan het Sino Dutch Professional Education Platform vormt het 
zwaartepunt van uw reis naar China. In deze nota vindt u een conceptprogramma, 
inclusief voorstellen voor alternatieve programmaonderdelen. Na uw besluit zullen 
de afspraken en mogelijke extra activiteiten nader worden uitgewerkt, onder 
voorbehoud van de beschikbaarheid van de gesprekspartners. Inzet is om uw tijd 
in Peking zo efficient en effectief mogelijk in te zetten voor de belangen van OCW 
en overeenkomstig uw wensen. 

Kernpunten 

1. bezocht eind vorig jaar OCW. 
Ze had eigenlijk maar een agendapunt: samenwerking tot stand brengen 
tussen het Nederlands mbo en hbo en de top 100 Chinese 
beroepsonderwijsinstellingen. Voor ons onverwacht legde zij een vrij concreet 
voorstel bij S op tafel. Ze wil een platform waarop de Chinese en Nederlandse 
overheid en onderwijsinstellingen van elkaar kunnen leren. S heeft positief op 
haar voorstel gereageerd en toegezegd dat OCW daarover met de Chinezen 
een MoU wil sluiten. 

2. IB, BVE en HO&S hebben het Chinese voorstel getoetst bij een aantal 
instellingen (InHolland, Lentiz, Mondriaan, Saxion), de MBO-raad, VSNU en 
Nuffic. Ook zij reageerden positief, bijvoorbeeld omdat instellingen activiteiten 
willen ontplooien in China en daarbij nogal eens stuiten op de stroeve houding 
van Chinese decentrale overheden. Steun van de Chinese centrale overheid 
kan dan helpen, maar ook de aanwezigheid van de Nederlandse centrale 
overheid. Daarom is van belang dat u namens OCW onze belangen uitdraagt 
in Peking. 

Gekoppeld registratienr. 
geen 

Deponeren in dossier 
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Conceptprogramma 

Datum 
23 september 2013 
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Datum 
23 september 2013 

Alternatief 1:  u kunt ook de retourvlucht van 
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samenwerking met China willen verdiepen. Maar ook instellingen die nog niets met 
China doen, kunnen hun voordeel doen met het het Sino Dutch platform. 

Hbo-instellingen zijn veelal verder in de samenwerking met China en hebben meer 
concrete wensen en verbeterpunten om bestaande partnerschappen te verdiepen 
en studentenmobiliteit te bevorderen. De ervaringen van actieve hbo-instellingen 
kunnen de mbo-instellingen verder helpen. 
Ook binnen de benoemde thema's kan de samenwerking opgezocht worden. Zo is 
het bijvoorbeeld een optie om op het gebied van Hospitality een Living Lab op te 
zetten in China, waaraan Nederlandse en Chinese studenten, instellingen en 
bedrijven samenwerken aan een opdracht (meer info Living Labs). 

Toelichting 

Doelstelling missie 
- Het intensiveren van de Chinese/Nederlandse samenwerking in het hoger en 
middelbaar beroepsonderwijs. 

Focus 
- Middelbaar en hoger beroepsonderwijs: afstemming onderwijs - arbeidsmarkt, 
aantrekken excellente studenten, mobiliteit en binding. 

Resultaten 
- Opbouw netwerk en verdieping relaties (Chinese wederpartijen, Neso, OECD, 
docenten, alumni, NAHSS). 
- Kennismaking context China. 
- Basis gelegd voor een lange termijnagenda middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs met China. 
- Sino Dutch Platform for Professional Education gelanceerd en agenda voor 
toekomst gedeeld. 

Het idee voor het Sino Dutch Professional Education Platform: 
bezocht eind vorig jaar S.00W met als doel 

de samenwerking tot stand brengen tussen het Nederlands mbo en hbo en de top 
100 Chinese beroepsonderwijsinstellingen. S heeft positief gereageerd op deze 
uitgestoken hand en toegezegd dat OCW met de Chinezen concrete stappen wil 
zetten. Nederlandse instellingen als InHolland en Mondriaan juichen dit toe 
vanwege hun ambities richting China (bijvoorbeeld op het gebied van studenten-
en docentenuitwisseling) en de aanwezigheid van een OCW bewindspersoon opent 
deuren 
Als concrete stap organiseren Nederland en China in november 2013 samen een 
Sino Dutch Professional Education Platform in Peking. Op dat Platform doen 
Nederlandse en Chinese ministeries van onderwijs, koepels en instellingen aan 
matchmaking en voeren een policy dialogue. Het Chinese ministerie van Onderwijs 
en de Chinese counterpart van de Nuffic CIAIE organiseren en betalen dit 
platform; er zijn daarom geen kosten voor OCW. 

Algemene achtergrondinformatie: 
Interesse van de Chinese overheid voor Nederland: Het ontgaat niemand: de 
Chinese economie ontwikkelt zich stormachtig en richting een vrijemarkteconomie. 

Datum 
23 september 2013 
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M 
Sciences 
• Mr 
Applied Sciences 
• Mr 
Applied Aciences 
• Mr. 

, Stenden University of Applied 

Saxion University of 

IM University of 

Bijlage 1. 

Dutch Participants for Sino Dutch Professional Education Platform 
1-4 November, Beijing 
Ministry of Education, Culture and Science 
• Mr 

, delegation leader 
• Mr 
• Mr 
• Mr 

Umbrella organizations 
• Mr 	 The Netherlands Association 
of Universities of Applied Sciences 
• Mr 	 The Netherlands Association of VET 
Colleges 
• Mr 	 The Netherlands 
Association of VET Colleges 
• Mr. 	 Netherlands Association of Universities of 
Applied Sciences (t.b.c.) 

Nuffic 
Director-General Nuffic 

Vocational Colleges 
• M 	 CIBAP 
• Mr 	 International Projects Lentiz 
• Mr 	 SVO 
• Mr 	 Mondriaan 
• Mr 	, Graafschap College 
• M 	 , Graafschap College 
• Mr 	 Landstede 
• Christelijke Onderwijs Groep 

, Christelijke Onderwijs Groep 

Universities of Applied Sciences 

Datum 
23 september 2013 

Zuyd University of Applied Sciences. 
• Ms. 
Larenstein University of Applied Sciences 

Van Hall 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

min uza.n  ; 
Onderwerp: 	Gezamenlijke campus RUG Yantai en staatsbezoek oktober 
Datum: 	donderdag 2 juli 2015 17:42:00 

Beste 

Dank voor ons gesprek van zojuist over de gezamenlijke campus RUG en China 
Agricultural Uni in Yantai in relatie tot het staatsbezoek in oktober. Ik heb de volgende 
punten genoteerd: 

• De gezamenlijke campus Yantai is een mooie showcase voor transnationaal 
onderwijs/internationalisering en het staatsbezoek biedt kans om dit onder de 
aandacht te brengen. 

• De financieel/juridisch/bestuurlijke kaders zijn nog wel een aandachtspunt, maar 
de risico's zijn te overzien. Daarnaast vormt het al dan niet tijdig afronden van het 
AMvB geen bedreiging voor het slagen van de samenwerking en de timing van de 
ondertekening in oktober. 

• We communiceren naar DKH, BZ en KvdK dat we de gezamenlijke campus Yantai 
graag als programmaonderdeel in het staatsbezoek opnemen; 

• Daarbij geven we aan zeer bereid te zijn om de mogelijkheden te verkennen voor 
versterking van de onderwijscomponent van het bezoek met onderdelen op 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs. 

• Volgende week bespreken we een en ander met M.00W. Dan hebben we het ook 
over haar aanwezigheid tijdens het bezoek. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en VVetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 12500 BJ I Den Haag 
„ ,,,,, 	...... . .... 	..... . ...... 
T +31 (0) 
F +31 (0) 

.y 	..... ...... 	....... ,"-. 

@minocw.n1 



Verlof: 

• van 22 september tot en met 3 oktober 

• 29 september tot en met 6 oktober (ZA), 17-21 oktober herfstvakantie 

• El  PM  
• PM 



In algemene zin is het belangrijk om de onderwijs- en onderzoeksrelatie met 
China intact te houden, c.q. te intensiveren, uitgaande van de overweging dat 
China zich in gestaag tempo ontwikkelt tot een van de belangrijkste kennislanden 
ter wereld. De bestaande relaties met China bieden NL kennisinstellingen goede 
perspectieven om blijvend aan te haken bij de ontwikkelingen in China. 

Overigens dienen we ons daarbij bewust te zijn van het gegeven dat na het 
laatste Chinese Partijcongres een ontwikkeling in gang is gezet die duidt op meer 
controle en toezicht op tal van maatschappelijke sectoren, waarvan het hoger 
onderwijs bepaald niet is uitgesloten (er zijn signalen van toenemend toezicht op 
joint ventures, op in- en uitgaande studiemobiliteit en de inhoud van colleges en 
studiemateriaal). Met de voorgenomen verlengde aanstelling van president Xi 
Jinping zal die trend naar verwachting niet afnemen. 

Om desondanks toch (politieke en beleidsmatige) ruimte te blijven scheppen voor 
evenwichtige onderwijssamenwerking tussen NL en Chinese kennisinstellingen 
adviseer ik u de volgende stappen te zetten: 

a. Ontvangst Chinese Ambassadeur, 	 op OCW 
Om eventuele negatieve reacties vanuit China voor te zijn en negatieve 
gevolgen te voorkomen adviseer ik u de Chinese ambassadeur in 
Nederland , uit te nodigen voor een bezoek aan het 
departement, enerzijds ter kennismaking, anderzijds om een toelichting te 
geven op de ontstane situatie na Yantai en de positie van OCW daarin. 

Op ambtelijk niveau heeft al contact plaatsgevonden met de Chinese 
onderwijsattache. Een gesprek op het niveau van minister/ambassadeur 
zal door de Chinese autoriteiten zeer worden gewaardeerd. 

Vraag: gaat u akkoord met een ontvangst ten departemente van 
Ambassadeur 

b. Bezoek aan China tweede helft 2018 

Dit jaar zou een nieuwe ronde kunnen/moeten plaatsvinden in het kader 
van de Sino-Dutch Dialogue on Cooperation in Higher Education (laatste 
treffen op politiek niveau was in 2015 in Nederland). De dialoog is een 
goed (en in de relatie met China ook noodzakelijk) instrument voor de 
uitwisseling van opvattingen en ervaringen, alsook voor het lanceren 
van nieuwe initiatieven. 

Een bezoek aan China (Peking en wellicht Sjanghai) kan de onderlinge 
betrekkingen zeer ten goede komen en de weg vrij maken voor verdere 
intensivering van de onderwijssamenwerking. Tijdens het bezoek zal 
'Yantai' ongetwijfeld aan de orde komen (enige aanvullende massage is 
dan wellicht nog steeds gewenst), maar ook andere zaken kunnen 
daarbij aan de orde zijn. 

Datum 
02 maart 2018 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:  

donderdag 13 juni 2019 17:58 

Re: brief RUG en reisagenda MOCW / China / najaar 19-voorjaar 20 

, de 	 op Ambassade Peking, vertrekt morgen weer naar China en heeft se brief mee. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 13 jun. 2019 om 17:36 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Helemaal eens 	. Prudentie! 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Op 13 jun. 2019 om 12:50 heeft 	 @minocw.nl> het volgende 
geschreven: 

Dank 	, ik stuur je hierbij de ondertekende brief van MOCW over Yantai en over een mogelijk 
bezoek aan China. lk probeer die nu zo snel mogelijk naar jullie toe te krijgen met het verzoek die 
aan te bieden op MoE (ik spreek straks je ambassadecollega..,, misschien kan hij lets 
betekenen). 
In de brief lees je ook dat M hoopt volgend jaar de Sino-Dutch Dialogue weer te kunnen oppikken 
in China zelf, maar ik zou het nadrukkelijk houden bij 'hopen': Iogischerwijze zou ze daartoe eerst 
een uitnodiging van Chinese zijde moeten ontvangen en ze kan niet zo maar eenzijdig heur bezoek 
aankondigen. lk zou ook niet al te enthousiast bij de instellingen en bij NUFFIOC/NESO uitventen 
dat M naar China gaat: dat zingt hier onmiddellijk rond, terwijI we nog helemaal niet weten of M 
aisdan wel een hele kennismissie wil of zal aanvoeren. Enige terughoudendheid over de aard van 
het bezoek (het gaat niet alleen over onderwijs, ze zal ook met MoST willen spreken bijvoorbeeld) 
is dus zeker tegenover die instellingen wel raadzaam. 
Verders wat betreft de brief: wij willen dat die eerst is aangeboden aan MoE, voordat we 'm 
breder verspreiden, ook richting de RUG. Het zou heel vervelend zijn als de RUG al met die brief 
aan de slag gaat, voordat hij bij MoE is aanbeland. Brede verspreiding richting andere instellingen 
is ook niet opportuun. Dus ook ten dien aanzien: enige pas op de plaats. Wij versturen de kopie 
tzt zelf wel naar 	 en 	 te G. Hartelijke groet, 

Van: 	- 	 111@minbuza.ni] 
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 10:53 
Aan: 
CC: 	  
Onderwerp: RE: brief RUG en reisagenda MOCW / China / najaar 19-voorjaar 20 

Dat is goed nieuws! En extra fijn als we dat goede nieuws kunnen melden bij het overhandigen van 
die brief, toch een fijnere boodschap dan. Sowieso richting derden: ik word regelmatig gevraagd 
door instellingen en NESO of de minister eens deze kant op komt, kan ik dat nu dan ook bevestigend 
antwoorden? 
Over EUR/checklist, was zeker niet bedoeld als kritiek, meer als indicatie dat er nog flink werk aan 
de winkel is om mensen bewust te maken van aandachtspunten bij samenwerking. (Overigens 
hebben we natuurlijk uitgesproken dat academische samenwerking nog steeds aangemoedigd 



hieronder meegegeven. Dit zijn misschien ook gunstige momenten voor het bezoek op lager 
niveau dat jullie op de verlanglijst hadden. 

EM, wanneer is jouw laatste dag eigenlijk? 
Groet, 

From: 	 @minocw.nl> 
Sent: Wednesday 5 June 2019 19:11 
To: 	 @minbuza.nl> 
Cc: 	 @minbuza.nl>; 

@minbuza.nl>; 	 @minbuza.nl>; 
@minbuza.nl> 	 @minbuza.nk 

@minbuza.n1>; 	 @dutchculture.nl> 
Subject: RE: reisagenda MOCW / China / najaar 19-voorjaar 20 

Dank voor je snelle antwoord en de suggesties. We nemen het mee in de nota aan onze minister. 
lk hou je op de hoogte. 
Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 11:56 
Aan: 
CC:  

@minbuza.nl] 

Onderwerp: reisagenda MOCW / China / najaar 19-voorjaar 20 

Nu nog niet veel minister-waardigs duidelijk op het gebied van cultuur en onderwijs, komend 
seizoen, behalve: 

- December 2019: the eighth Bi-City Biennale of Urbanism/Architecture in Shenzhen (UABB) 
(already confirmed: Daan Roosegaarde; Ole Bouman is Organizing Committee member). 
Other Dutch participation/projects are expected. 

- October / November 2019: If the minister is coming, it could be nice to combine it with the 
Dutch Days on education in Beijing/Shanghai that Neso organises (17-26 October; fairs, 
matchmaking, alumni events). Or with the matchmaking workshop for Chinese PhD's 
and Dutch professors that Academic Transfer organizes (Beijing/Shanghai, 22-26 
November). Both events will bring a large number of Dutch university employees to 
China. 

- It is high time there's a new Sino-Dutch policy dialogue on education. Timing is flexible. It's 
supposed to take place every year, but the last one was in 2017. Could also be handled 
at (dep)DG-level. It's also time to renew the MoU between the two ministries of 
education. 
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Ministry of Education, Culture and 
Science 
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Beijing 
People's Republic of China 

>Return address P,O. Box 16375 2500 BJ The Hague The Netherlands 

The Minister of Education of the People's Republic of China 
H.E. Mr. Chen Baosheng 

Department for International 

Policy 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
P.O. Box 16375 
2500 BJ The Hague 
www.rijksoverheid.n1 

Reference 

Date 	1 7 JUNI 2019 
Subject Sino-Dutch cooperation in higher education 

Your Excellency, 

In the past years the University of Groningen in The Netherlands has made a 
strong effort in creating a branch campus, the so-called "University Groningen 
Yantai (UGY)", together with the China Agricultural University and the City of 
Yantai. As you may have learned these efforts unfortunately did not lead to a 
successful completion of the project. 

At an earlier stage my predecessor as minister for Education, Culture and Science 
of the Netherlands informed your authorities of her intention to change the Dutch 
Law on Higher Education and Science in a way as to facilitate Dutch universities to 
provide transnational education programmes together with foreign counterparts. 
These changes were not yet known at the start of the UGY-project. For that 
reason the University of Groningen has made this restriction in the whole process: 
compliance with laws and regulations applying to education in the Netherlands 
(and China) should be an important precondition for success. Although the 
University of Groningen has operated on a strict private title without any 
interference by the Dutch government, compliance with Dutch law and regulations 
applies also to the UGY-project. 

However, the Dutch Law on Higher Education and Science, revised in the 
meantime, contains some obligations which could not be fulfilled by the University 
of Groningen, nor by the Chinese parties concerned. One of these obligations is 
that there has to be broad support for transnational education throughout the 
university concerned. This has not been the case within the University of 
Groningen. Furthermore the revised law leaves no room for providing officially 
accredited Dutch programmes through a third party, like UGY. Only legal entities, 
based upon Dutch law, are allowed to do so and UGY was never meant to be such 
an entity. 
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Van: 	 @utwente.n1 
Verzonden: 	 woensdag 8 januari 2020 17:02 
Aan: 	 @gmail.com; 	 @vu.n1; 

@tue.n1;11.@rug.nl; 
11111@maastrichtuniversity.n1 

	
@io.ru.n1 

@eurn1 
	

@tilburguniversity.edu; 
@tilburguniversity.edu; 	 @utwente.n1 
@uu.nl; 	 @wur.nl; 	 @wur.nl; 
@nwo.nl; 	 @vsnu.nl; 	 @tudelft.nl; 

Onderwerp: 	 RE: DCUN meeting 9 January TU delft 
Bijlagen: 	 Voorstellen invulling kennismissie China 2020_Nov2019.docx 

Dear all, 
May I propose that tomorrow we discuss whether it is feasible to divide the tasks of working out the different topics 
listed below for a knowledge mission into more details (aim, activities, partners, budget etc) . We could invite all 
members in the network to choose the lead for a specifi topic and create a small working group if there are more 
universities interested in a topic/activity. Hopefully this will result into a clearer mission statement and agenda 
which we could jointly present to OCW, VSNU or to a prime minister during a mission to China. 

1. Encourage Dutch student (exchange or internship) and staff mobility to China 
2. Discuss possibilities to support fund Sino-Dutch scientific projects and PhD mobility by CSC 
3. Share best practices between Chinese-Dutch joint research projects and labs/institutes: 
4. High-level Education-Industry Entrepreneurship Roundtable Meeting 
5. Improving Sino-Dutch Joint Education Programmes and Institutions 

Best, 

@tudelft.nl; 
@bb.leidenuniv.n1=11 

@eur.nl; 

@uu.nl; 

Building Spiegel,  I T: +31 (0)53 
I UNIVERSITY OF TWENTE I  P.O. Box 217 I 7500 AE Enschede 

I  https://www.utwente.nl/en/sp/   

From: 	 @gmail.com  < 
Sent: Monday, January 6, 2020 11:50 AM 

@gmail.com> 

To 	 @vu.nl; 	 @tudelft.nl; 	 @tue.nl. 	@rug.nl; 
@bb.leidenuniv.n1; 	 @maastrichtuniversity.n1 	 @io.ru.nl; 	 @eur.nl; 

@eur.nl; 	 @tilburguniversity.edu; 	 @tilburguniversity.edu; 
@utwente.nk 	 @utwente.nl>; 	 @uu.nl; 

@uu.nl; 	 @wur.nl 	 @wur.nl; 	 @minbuza.nl; 
@ntio.org.tw 	 @nwo.n1; 	 @vsnu.nl; 	 @minocw.nl 

Cc: —@tudelft.nl; 	 @gmail.com> 
Subject: DCUN meeting 9 January TU delft 

Dear all, 

As a gentle reminder, here are the details for the next DCUN meeting at TU Delft. 

Date: Thursday 9 January 
Time: 13:00 — 15:00, optional lunch at 12:00 
Location: TU Delft Aula Congrescentrum (destination car navigation: Van der Waalsweg 1) 
Public transport: Train station Delft: take Bus 40, 55, 69 or 174 (bus stop TU Aula) 
Car: Free parking on campus. Please allow time to find a parking place and walk to campus destination 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

@minocw.n1 

Onze referentie 

Datum 

Betreft 	Onderzoek RVO samenwerking met Chinese kennisinstellingen 

Geachte mevrouw, heer, 

Om de kennispositie van de Nederlandse overheid over de onderwijs-
samenwerking met China to versterken, voert de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nI) in opdracht van het ministerie van OCW een inventarisatie uit 
naar de samenwerkingsrelaties van Nederlandse kennisinstellingen met Chinese 
kennisinstellingen. Voor deze inventarisatie wil ik uw medewerking vragen. Het 
onderzoek is opgenomen in de informatie-afspraken voor 2020 van het ministerie 
met de VSNU. 

Ik Iicht mijn verzoek graag toe: in mei jl. is de China-notitie van het kabinet aan 
de Tweede Kamer aangeboden. Een van de acties die daaruit voortvloeien, 
betreft het verhogen van het kennisniveau van de rijksoverheid over (de relaties 
met) China. Voor OCW gaat het om onder meer het in kaart brengen van de 
samenwerking tussen Nederlandse en Chinese kennisinstellingen en de onderlinge 
mobiliteit van studenten en onderzoekers. OCW heeft daarom aan RVO.nI 
gevraagd hier de komende maanden onderzoek naar to doen. De RVO.nI gebruikt 
daarvoor zijn eigen netwerk o.a. het Nederlandse postennetwerk in China. Ook zal 
RVO.nI een aantal universiteiten benaderen met vragen over hun samenwerking 
met China. Daarbij kunt u denken aan bestaande MoU's en onderzoeks-
onderwerpen waarop wordt samengewerkt. 

RVO.nI zal daarvoor binnenkort contact opnemen met de betreffende instellingen. 
Het onderzoek zal plaatsvinden in de periode januari tot en met mei 2020. Het 
eindresultaat van het onderzoek wordt rond juni 2020 opgeleverd aan OCW. 
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• Prof. Pieke stelt dat de vrijheid, veiligheid en ruimte voor meningsvorming en 
-uiting voor alle in Nederland wonende Chinezen en Chinese Nederlanders 
verzekerd dient te worden en zij niet van de Nederlandse samenleving 
moeten worden vervreemd. 

• BZ zal desgevraagd in algemene reactie op het rapport aangeven dat we als 
Nederland alert zijn op mogelijke risico's rond ongewenste beInvloeding en 
adequate maatregelen treffen om de Nederlandse kernwaarden als vrijheid 
van meningsuiting en transparantie te waarborgen. Daarnaast beziet SZW 
momenteel hoe de dialoog met de doelgroep mogelijk weer verstevigd kan 
worden. 

Datum 
22 maart 2021 

OCW-gerelateerde punten 
Pieke doet in zijn rapport acht beleidsaanbevelingen. Een daarvan ligt op het 
terrein van OCW (media). Daarnaast is er een aanbeveling op het terrein van 
informele scholing (verantwoordelijkheid SZW), waar mogelijk ook naar OCW 
wordt gekeken. Verder zijn er op het terrein van (hoger) onderwijs geen 
aanbevelingen, maar wordt er in het rapport wel kort bij stilgestaan. Andere 
OCW-thema's (bijv. kennisveiligheid) komen niet aan de orde. 

4 Hieronder vindt u per beleidsthema de noties uit het rapport, evenals de 
duiding vanuit OCW-beleid. 

Informele scholing  
De aanbeveling luidt: 
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