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1111111111111111 	 
Van: 	 Poppema, S. 	 @rug.nl> 
Verzonden: 	 woensdag 5 april 2017 20:21 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 Re: EDOC-4 -v2- 

Letter_to_Chinese_Ministry_of_Education_on_state_of_affairs_legislative_process_tran 
snational_education.DOCX 

Bijlagen: 	 EDOC-1=1.1-v2- 
Letter_to_Chinese_Ministry_of_Education_on_state_of_affairs_legislative_process_tran 
snational_educationmet wijzigingen.DOCX 

Hierbij stuur ik je een geredigeerde versie met gemarkeerde wijzigingen. De brief is bedoeld om aan te geven dat 
het wetswijziging proces in Nederland onderweg is. 

Het is wat ons betreft belangrijk om nu het onderwerp mbt de inspectie niet als een extra complicatie in te brengen, 
gezien de bedoeling van deze brief die er juist toe zou moeten leiden dat de minister van onderwijs in China een 
provisional approval afgeeft (provisional omdat de Nederlandse minister nog toestemming zal moeten geven). Dit 
onderwerp is bovendien ook nog niet in de kamer ter sprake gekomen en zal eventueel pas in de AMvB an de orde 
komen. Ik neem aan dat dan het Ministerie van Buitenlandse Zaken hierover contact op zou nemen? 

De zinsnede over academic freedom is een herhaling omdat dit ook reeds in de eerste brief van de minister werd 
vermeld. Bovendien staat academic freedom nadrukkelijk vermeld in de chinese onderwijswet en zal deze herhaalde 
opmerking dus tot irritatie kunnen leiden. 

Wat betreft de rol van de inspectie en de NVAO wijs ik op het convenant tussen beide organisaties. De situatie mbt 
de RUG in China zou vallen onder instellingen met een ongeclausuleerde positieve instellingstoets en de in het 
document opgenomen slotbepaling waarbij inspectie en NVAO nadere afspraken maken. 
https://www.onderwiisinspectie.nl/binaries/onderwiisinspectie/documenten/convenanten/2014/02/27/samenwer  
kingsprotocol-ivho-nvao/samenwerkingsprotocol-ivho-nvao.pdf 

Ik hoop dat deze vereenvoudigde brief genade kan vinden op beide ministeries. Laten we morgen nog even contact 
hebben. 

Hartelijke groet 

Op 5 april 2017 om 13:23 schreef 	 @minocw.nl>: 

Beste 	 dit is de conceptbrief die wij zelf hebben gemaakt. Wij vinden dit een neutralere brief 
dan die jij ons in concept hebt gemaild. Aan de minister wordt vandaag voorgelegd of ze een brief wil 
sturen en zo ja , dan is ons advies is om onze brief te sturen namens haar maar ondertekend door de 
wnd. DG. Ik hoop morgen daarover bericht te hebben en dan informeer ik je. 

Ik hoor graag van je. 
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TER BESLUITVORMING 

Aan: M 

nota brief aan Chinese Ministerie ihkv TNE/Yantai 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Van 

T +31 

T +31 

Datum 
29 maart 2017 

Referentie 

Bijlagen 

Kopie voor 

Paraaf H0&S 

Datum 

Aanleiding 

Eerder voradaeg-sprak u 	irectie HO&S om het verzoek van 
van het CvB van de RuG, 	om de Chinese autoriteiten te 
informeren over de stand van zaken van het wet- en regelgevingstraject over 
transnationaal onderwijs. 

Op zondag 26 maart ontving u hierover het volgende mailbericht van 

"[Ik 	heb hem ( 	) gemeld] dat jij (M) geen ondersteunende 
brief aan China gaat sturen, waarmee in China de verbouwing van campus zou 
kunnen gaan beginnen. Ik heb aangegeven dat jij, zoals gemeld in kamerdebat, 
je handen vrij wilt houden om YT tzt, indien nodig, niet goed te keuren. Dat 
snapte hij, al acht hij het onbestaanbaar' dat YT niet aan de criteria van de amvb 
zou voldoen. 
Niet aan 	gemeld: Wij broeden intern nog op wat een alternatief zou 
kunnen zijn, om enerzijds voor YT de deur niet in het slot te gooien, en anderzijds 
niet voor voldongen feiten te komen staan." 

Het alternatief waarover 	prak en het advies dat wij met deze nota aan u 
voorleggen is dat 	 een brief stuurt aan het Chinese ministerie. Deze 
brief beschrijft de feitelijke stand van, zaken in het dossier, in eigen 
bewoordingen. Een conceptbrief ontvangt u hierbij. 

Mocht u besluiten dat het verstandiger is om geen brief te sturen, zal HO&S de 
RuG daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.  

De overwegingen en argumenten voor dit advies staan hieronder bij de toelichting 
beschreven. 

(HO&S), 	 (W)Z),M1111 
(BZ/Beijing) 	(ID) 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
5 	00 
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dat deze vorm van transnationaal onderwijs in potentie kansrijk is, mits er 	
Datum 

voldoende waarborgen zijn ingebouwd. De ontwikkeling van de campus in Yantai 29 maart 2017 

kan stagneren als we niets doen. Dat zou dit initiatief kunnen hinderen en dat 
kan u tegengeworpen worden, zowel aan Chinese zijde als in de nationale arena. 

Tegelijkertijd is het van belang dat u de handen vrijhoudt om - conform 
aangekondigde regelgeving in wet en AmvB - het initiatief van de RuG te 
beoordelen en, mocht het nodig zijn, of te wijzen. Een al te positief getoonzette 
brief, zoals door dhr. Poppema eerder werd voorgesteld, kan daarin hinderlijk zijn 
en mogelijk in een latere fase tegen u warden gebruikt. Dit alles pleit voor 
feitelijke, neutrale, en door de wnd. DG ondertekende brief. 

Mogelijke consequenties 
Mocht u besluiten om het advies niet te volgen dan kan dat gevolgen hebben voor-
het tijdpad van de antwikkeling van de,branchcarnpus op de RuG, de bilaterale 
betrekkingen tus6en China en NederIppd)en de verhoudingen tussen de RuG en 
OCW. Hoewel die geVolgen- negatiefilfn, zijn de consequenties ervan niet 
onoverkomelijk. Omdat de Chinese overheid (zowel centraal als decentraal) 
inmiddels veel heeft geInvesteerd in de campus en omdat er - voor zover bekend 	A, 
- geen alternatief is voor de RuG, zal dit mogelijke uitstel niet onmiddellijk leiden 
tot afstel, zo is ook de inschatting van onze ambassade in Peking. 

Vervolgproces  
Inmiddels is onze conceptbrief gedeeld met het CvB van de RuG om te kunnen 
toetsen of deze brief ondersteunend zal zijn in het contact van de RuG met de 
Chinese autoriteiten. Mocht de RuG van oordeel zijn dat dit niet het geval is, zal 
de brief niet worden verzonden. Mocht dat wel zo zijn, dan zal de brief ter 
ondertekening worden voorgelegd aan de MM. 

Voor uw informatie is hieronder (als bijlage 2) het meest recente voorstel voor 
een brief toegevoegd, zoals we die van de RuG hebben ontvangen. 

Ter overweging: toezending aan Tweede Kamer. 
Tijdens het debat over de wet heeft u een eerdere brief aan de Chinese 
autoriteiten openbaar gemaakt. Dat zou aanleiding kunnen zijn om te overwegen 
om de brief die voorligt ook aan de Kamer te zenden. Het advies is evenwel om 
dat nu niet te doen. 

Redenen daarvoor zijn dat de brief wordt afgedaan op ambtelijk niveau, dat de 
brief feitelijk van aard is en dat het voor de toezichthoudende taak van de Kamer 
niet noodzakelijk is dat alle correspondentie over deze zaak actief wordt openbaar 
gemaakt. U heeft immers in het debat aangegeven dat eerst de regelgeving 
gereed wordt gemaakt, vervolgens de aanvraag van de RUG wordt getoetst, en 
tenslotte het debat gevoerd kan worden daarover. 

Gaat u met dit voorstel akkoord? 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Dear Sir, Madam,  

@minocw.nl> 
woensdag 19 april 2017 19:11 

@nl-edu.org  

RE: Invitation letter from Chinese Embassy in the Netherlands 

I gladly accept the invitation to the reception mentioned below. I will be accompanied by 
, who is our policy lead on the matter of the University of Groningen and Chinese Agricultural 

University on the Yantai campus. 

Kind regards, 

I  Ministry of Education, Culture and Science I 
P.O. Box 16375 I 2500 BJ I The Hague I The Netherlands  I 	 pminocw.nII +31 

Van: 	@nl-edu.org  [mailtc111111@n1-edu.org] 
Verzonden: woensdag 19 april 2017 17:31 
Aan: 

Onderwerp: Invitation letter from Chinese Embassy in the Netherlands 

Dear Sir or Madam, 

On the occasion of the 45th Anniversary of Diplomatic Relations at Ambassadorial Level between the People 's 
Republic of China and the Kingdom of the Netherlands, H.E. Ambassador 	 and 	 invite 
you to participate a reception on Thursday , 18 May , 2017 from 18:00 to 20:00 at the Chancellery of the 
Embassy(The address is Willem Lodewuklaan 10, 2517 JT The Hague). 

Please reply this email to confirm whether you will join us or not before 30 April. 
Please also write down your post address, and we will send the invitation card to you in advance. 

Waiting for your reply. 

Best regards, 
Education Section 
Chinese Embassy in the Netherlands 

Canl-edu.org   



Van: 	 @minocw.nl] 
Verzonden: woensdag 12 april 2017 15:25 
Aan: 	 @minbuza.nl> 
Onderwerp: nota 

Ha 

Bijgaand de nota. 

Gr., 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: 	 zondag 4 juni 2017 13:31 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 Re: Artikel trouw over Yantai 

Denk inderdaad dat ook hier de beste lijn is dat de RUG in de aanvraag zal beschrijven welke afspraken er zijn 
gemaakt en op welke wijze het onderwijs vorm zal worden gegeven en dat ze dan een oordeel gaat vormen over het 
geheel en niet op losse flodders/geruchten wil reageren. 

Overigens vind ik het helemaal niet zo gek dat China het laatste woord heeft over de vraag of een opleiding in China 
verzorgd mag worden. Dat hebben wij immers in NL ook over de vraag welke opleidingen in het buitenland mogen 
worden verzorgd. Maar goed, ik begrijp dat het misschien niet zo lekker overkomt als m China gaat verdedigen... 

Heb je zo genoeg input? Of wil je er een Q&A van maken? 

Groet, 

Op 3 jun. 2017 om 10:36 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Artikel in Trouw van vandaag. 
Er staat in dat er een campus in China een soort vrije bubbel kan zijn, en dat China wil leren van 
buitenlandse onderwijssystemen. Dat past in ons bredere verhaal. Er staat ook in dat Groningen niet 
de vrijheid heeft om zelf te bepalen welke opleidingen ze daar aanbieden en hoeveel die kosten. 
lk kan me daar evt dinsdag een vraag over voorstellen (van SP?). Hoe dit zich verhoudt tot de 
toestemming in Nederland? Of de minister het niet erg vindt dat de RUG niks te zeggen heeft over 
hoogte collegegeld? @®: wij kunnen vast nadenken over een antwoord? Maar hier moet m 
vooral niet teveel in meegaan, Iijkt mu. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Datum: 3 juni 2017 10:18:02 CEST 

Aan: 
Onderwerp: Artikel trouw over Yantai 

http://ryx.newsarchive.nl/ryx-art/20170603041230*001*2C2BAE*0C2179  

Met vriendelijke groet, 



moment I am preparing the draft-minutes of the meeting. For that 
reason I have a request: would you mind providing me with the 
statistics mentioned by you at the start of the meeting (joint 
programmes, institutional relations, undergraduate levels Chinese 
language, Dutch majors in China)? Furthermore 	 mentioned 
several statistics regarding the mobility streams of students between 
our two countries and regarding the new initiatives of MoE 
(scholarships for foreign students). I would be very pleased to get 
these statistics too in order to incorporate them in the minutes. Thanks 
in advance and with kind regards as always, 

1111111111•1 MAN 
MAMA 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
Science 
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag 
Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag 
Tel: +31 	 / Secretariaat: +31-
+31 

Ministry of Education, Culture and 

PO Box 16375, 2500 BJ Den Haag 
Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag NL 
Phone +31 	 / Secretariat: 

@minocw.nl 	 @minocw.nl  

Respect the environment; print this message only if it's absolutely 
necessary. Thanks! 



Groetjes, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 11:54 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Programma werkbezoek RUG 	en maandag 10 juli 2017 

Hoi 
Maandag gaan de 	en IIII naar Groningen. 	gaan mee (ik ben het weekend al in 
Groningen, dus komt handig uit). 
Twee van de bespreekpunten op de agenda zijn voor jullie relevant, Yantai en 
Bespreekpunten: 

> Branch campus Yantai, 	 CvB 

We willen de voorbereiding heel kort houden, maar het is wel handig als ze op deze punten de 
standpunten van OCW goed in beeld hebben. 
Zouden jullie daar iets voor willen maken (of een bestaande tekst waar we naar kunnen verwijzen??) 
Bedankt vast 

Van: 
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 10:52 
Aan: 
Onderwerp: Fwd: Programma werkbezoek RUG  a  en 

Ha 

maandag 10 juli 2017 

Daar er geen treinverkeer naar Den Haag meer mogelijk is (computer storing) ben ik gestrand in Gouda. Ik 
stuur je daarom ter info alsmaar de informatie toe (agenda / SA RUG) voor het bezoek van maandag 10/7. 
Doe er alvast je voordeel mee! 
Groet 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 1111.11111111111111@rug.nl> 
Aan: 	 @minocw.nl>  
Kopie: 

@minocw.nl>  
Onderwerp: Programma werkbezoek RUG 1111 en 

Geachte 

@minocw.nl>,  

maandag 10 juli 2017 

Bijgevoegd treft u het programma van het werkbezoek aan voor 
en 

op maandag 10 juli aanstaande. 
Als bijlage wordt het Strategisch Plan van de RUG 2015 - 2020 meegestuurd. 

Het programma begint om 12.30 uur en de ontvangst van de delegatie is in het 
Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, 9712 
CP Groningen. 
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Geachte 

Hierbij een korte schets van de status van het de in oktober2015 tijdens het staatsbezoek 
aan China getekende overeenkomst tussen de Rijksuniversiteit Groningen, China Agricultural 
University en de stad Yantai (Shandong Province, PRC). 

De start is twee keer uitgesteld en wordt nu voorzien voor September 2018 met het 
voorbereidend jaar (het eerste jaar) en September 2019 met de programma's van de 
Rijksuniversiteit. Daarvoor is het uiteraard noodzakelijk dat aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan. 

In Nederland is de noodzakelijke wetswijziging inmiddels door 2' en 1e kamer goedgekeurd 
met vrijwel kamerbrede steun en is de bijbehorende AMvB gereed en voor 
internetconsultatie beschikbaar gesteld. 

De universiteit heeft op basis van deze AMvB de aanvraag voltooid en deze aan de 
betrokken faculteitsraden voorgelegd. Wij voorzien instemming met de aan te bieden 
opleidingen in de eerste week van juli. De aanvraag is ook aan de universiteitsraad 
voorgelegd en deze zal hierover op 30 augustus stemmen. 

Pas als ook de AMvB gereed is kan de RuG officieel de aanvraag indienen bij OCW voor 
instemming door de minister. 

In Yantai heeft de stad inmiddels 130 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2017 om de 
geplande renovaties en de bouw van het research instituut mogelijk te maken. 

In China dient instemming van het ministerie van onderwijs (MOE) te worden verkregen. Alle 
formaliteiten in China (aanvraag, site visit in juli 2016 met ook aan wezigheid Nederlandse 
ambassade (Andre Driessen), beantwoording vragen) zijn voltooid en nu is het wachten op 
instemming OCW voordat instemming in China officieel kan worden. Het Chinese ministerie 

zou bereid zijn een provisional approval te geven ( dit is een preferential treatment) maar 

heeft daarvoor het comfort van een brief van de Nederlandse overheid nodig waarin 

wordt aangegeven dat tweede en eerste kamer de noodzakelijke wetswijziging hebben 

goedgekeurd en de bijbehorende AMvB thans in behandeling is (internetconsultatie tot 21 

juli, daarna voorhangen 1e  en 2e kamer en advies RvS) en tenslotte dat de Nederlandse 

regering zeer hecht aan deze samenwerking tussen beide landen. NB: dit zal na de Brexit de 
enige branch campus van de EU in China zijn op een totaal van 10 van dergelijke branch 
campuses (zgn international joint universities onder een speciale wet die oa academische 
vrijheid en Internet toegang mogelijk maakt). 

Hoewel OCW reeds in juli 2014 in een kamerbrief de noodzakelijke wetswijziging en AMvB 
aankondigde is een en ander dus aanmerkelijk trager verlopen dan werd voorzien in maart 
2015 toen wij de eerste MOU in aanwezigheid van de premier in Shanghai en daarna de 
overeenkomst voor de additionele investeringen in oktober 2015 in aanwezigheid van beide 
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,1=11111111 	 
Van: 
Verzonden: 	 woensdag 5 juli 2017 10:54 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 FW: China: 
Bijlagen: 	 Geachte heer 	.docx 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Voltooid 

Hoi 	ik krijg zojuist van BuiZa ondershands bijgaande brief va 	 aan 

o Wij hebben met de Chinese counterpart afgesproken dat we de stavaza rond Yantai 
vooralsnog neerleggen in de 'agreed minutes' van de Sino-Dutch Dialogue (Iigt in 
concept bij NL deelnemers en bij jou voor akkoord). De Chinese ambassade dringt 
aan op spoedige beschikbaarstelling van de relevante tekst over Yantai, maar heeft 
het bij mij niet gehad over een officiele brief, waarmee 	nu schermt. 

o Dat men in Groningen eind augustus al een aanvraag wil vaststellen op basis van een 
AmvB die nog niet gereed is lijkt me overigens ook nogal kort door de bocht. Hoe 
gaan we hier mee om, ook richting BuiZa en Ambassade Peking? 

Misschien even breder bespreken binnen HOenS? Hoor van je, 

Van: 
Verzonden: woensdag 5 juli 2017 9:12 
Aan  
Onderwerp: China: 

@minbuza.nl] 

Goedemorgen collega! In de bijlage een bericht (niet voor verdere verspreiding) van de universiteit van 
Groningen met het verzoek voor ondersteuning. Ligt meer op jullie terrein lijkt mij. Alvast dank voor jullie 
visie hoe dit verder aan te vliegen. 

Hartelijke groet, 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 



Van: 	 @rninbuza.nl] 
Verzonden: woensdag 5 juli 2017 9:12 
Aan: 
Onderwerp: China: 

Goedemorgen collega! In de bijlage een bericht (niet voor verdere verspreiding) van de 
universiteit van Groningen met het verzoek voor ondersteuning. Ligt meer op jullie terrein 
lijkt mij. Alvast dank voor jullie visie hoe dit verder aan te vliegen. 

Hartelijke groet, 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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PS: faculteitsraad FSE (faculty science & engineering) stemde met 13-1 in 
met aanbieden diverse opleidingen in Yantai 

Op 19 juni 2017 om 13:34 schreef 
@minocw.nl>: 

Dag 	ja het was - hoewel enigszins gedowngraded - een 
open discussie, waarin we sowieso wat persoonlijke contacten 
hebben kunnen aanhalen met vertegenwoordigers van MoE. We 
kunnen in ieder geval voor concrete problemen en vragen 
rechtstreeks bij een aantal mensen terecht. Wat Yantai betreft heb 
ik S was verhinderd) aangegeven wat de stand van zaken 
was mbt wet- en regelgeving. Aan Chinese kant toonde men zich 
blij verrast met het succesvolle parlementaire proces rond de wet 
internationalisering hoger onderwijs, incl. transnationaal 
onderwijs. Ook de perspectieven aangegeven voor de verdere 
procedure rond amvb en ook aangegeven dat - als alles goed gaat 
(nieuwe regering, voorhang TK en Raad van State) - alle 
duidelijkheid nog in de eerste helft van 2018 geboden kan worden. 
We hebben tevens toegezegd die stavaza neer to zuilen leggen in 
het officiele verslag van de bijeenkomst, zodat men eea ook 
binnen MoE en richting de relevante partners kan delen. Ik zal je 
de agreed minutes toezenden zodra geaccordeerd. Hartelijke 
groet, 

Van 	 ©rug.nl] 
Verzonden: maandag 19 juni 2017 12:24 
Aan• 
Onderwerp: Re: 

Hoi 

Was het een nuttig overleg? 

Op 16 juni 2017 om 16:32 schreef 	 @rug.n1>: 

Hoi 

Ben benieuwd. 
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Dank je, dat is inderdaad een behoorlijke downgrade. Het zou helpen als jullie 
aangeven dat de wetswijziging beide kamers is gepasseerd en de AMvB klaar is 
voor de internetconsultatie en voorhang. Als dat ook in een tekst komt to staan is 
het nog mooier. 

De ngo regeling is ook de vorige keer met de vice minister aan de orde gesteld 
(door mij, op jullie verzoek). Voor zover bekend nvt op international joint 
universities. 

Het is volgens mij niet het ministerie maar China scholarship council (CSC) dat 
de op top vraag stelde. Aan de rug gebeurt dit in het kader van de 
promotiestudent pilot. 

Groet 

4 



Hartelijke groet, 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

2 



Vraag is nu of de officiele stemming volgende week nog door gaat. CvB zou het van de agenda kunnen 
schrappen. Het is dan aan de Uraad in nieuwe samenstelling; de vraag is nog hoe die er tegenaan 
kijken. 

Dus, wordt vervolgd. 

Groeten, 

2 
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11/1111110 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus:  

dinsdag 14 november 2017 12:56 

FW: INVITATION: Site visit to new campus for the Sino-Danish Center for Education 
and Research - November 21 
Directions to the Royal Danish Embassy - SDC Visit.pdf 

Opvolgen 
Voltooid 

Hoi 	, zie onderstaande meelwisseling. Begreep van 	 overigens dat M niet staat 
to trappelen met Yantai, c.q. zich daar nogal afkerig van toonde. Nog steeds oorverdovende 
stilte in Groningen? Hartelijk, 



Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht 

dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 

3 
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1111111111111111 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus:  

dinsdag 21 november 2017 09:20 

Re: Financial Times - Beijing takes more control of international universities in China 

Opvolgen 
Met vlag 

Is al toegezegd ! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 20 nov. 2017 om 18:26  heeft1.1111 @minocw.nl>  het volgende geschreven: 

Ha 

Denk jij dat het goed zou zijn om de collega's van BZ te vragen om meer duiding van dit 
bericht? Ik zou wel wat feitelijke informatie van hun kant willen krijgen over wat dit 
precies betekent, wanneer dit ingaat, evt hoe de andere buitenlandse instellingen in 
China op het nieuws hebben gereageerd, etc. 

Zou een mooi klusje voor een onderwijsattache in Beijing zijn, maar bij gebrek daar aan, 
weet jij wie we hiernaar zouden kunnen vragen? 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: maandag 20 november 2017 14:52 
Aan• 
Onderwerp: RE: Financial Times - Beijing takes more control of international universities in China 

Jets anders is natuurlijk wel dat wij nooit akkoord kunnen gaan met 
maar een zweem van partijcontrole of gebrek aan waardevrijheid is.  

'Yantai' als er ook 
Toch? 

Van: 
Verzonden: maandag 20 november 2017 14:49 
Aan: 
Onderwerp: RE: Financial Times - Beijing takes more control of international universities in China 

Ha, ha.. ja... Maar ik heb vooralsnog niet de indruk dat ze een vluchtweg zoeken... 

Erg bedankt voor het doorsturen in elk geval. Ik zal met 	bespreken wat hij er mee 
wil. Hoewel ik normaliter erg van de: we hoeven hier niet actief contact met de RUG 
over te zoeken- lijn ben, kan een belletje met 	hierover wellicht geen kwaad. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: maandag 20 november 2017 14:47 



Financial Times - Beijing takes more control of international universities in China 

China's Communist party has ordered foreign-funded universities to install Communist party units 
and grant decision-making powers to a party official, reversing an earlier promise to guarantee 
academic freedom as the party strengthens political control over all levels of education. 

More than two thousand education joint ventures between Chinese and overseas universities have 
been established since 2003, when they were first allowed. Some, such as New York University 
Shanghai or University of Nottingham Ningbo have their own campuses. Others, such as the 
University of Pittsburgh's collaboration with Shanghai Jiao Tong University, operate institutes within 
a Chinese campus. 

According to the directive from the education ministry, which communicated an initiative coming 
from the Communist party, party secretaries at each education joint venture will be given vice-
chancellor status and a seat on the board of trustees, two people briefed on the new regulations 
told the Financial Times. 

"This changes the nature of the game and has ominous potential [consequences] for academic 
freedom," one of the people said. "The first line of control is self censorship. The next line is [more] 
overt." 

Neither the ministry of education nor the New York University Shanghai were immediately available 
to comment for this article. 

Under Chinese law, joint venture universities are considered independent legal entities that are 51 
per cent held by a local partner and 49 per cent by a foreign university. Many of them grant their 
own degrees or operate degree-granting exchange programs with partner universities in the UK and 
US. 

Such entities must now establish a party-run unit that would monitor operations and have a say 
over major administrative tasks. Foreign-invested universities and institutes will need to show co-
operation over the next few months, the two people said. 

Discussions over the new directive began in August among party and education officials. The formal 
decision to implement it was made after the party's recently concluded 19th congress, at which 
President Xi Jinping said that "Government, military, society and schools — north, south, east and 
west — the party is leader of all." 

The issue of academic freedom has always been a sensitive one for foreign-invested universities and 
institutes in China, which have been criticised for agreeing to operate in a country with a poor 
human rights record. 

Since Mr Xi assumed office in 2012, he has overseen a drastic political tightening over Chinese 
education institutions and reintroduced ideologically informed curriculum within universities. 
Academic administrators have watched these developments with concern but hoped that their 
institutions would be sheltered from party interference. 

Some high profile academic joint ventures, such as Duke University's partnership with Wuhan 
University in Kunshan, Jiangsu province, signed legally binding agreements with China's education 
ministry that guaranteed academic freedom on campus. The agreements were questioned by many 
academics who questioned the agreements would be honoured. 

"DKU is still in an evolving state and thus it would be premature to indicate what the final impact 
might be," said Denis Simon, executive vice-chancellor for Duke Kunshan University. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

woensdag 22 november 2017 18:24 

Re: RUG / Yantai 

326 

Zeer interessant 
Wel blijven doorwerken he! 

Op 22 nov. 2017 om 16:19  heeftilMmmummo@minocw.nl>  het volgende geschreven: 

Ha allen, 

Ik had zojuist een interessant telefoongesprek met een lid van de personeelsgeleding 
van de universiteitsraad in Groningen. Een aantal zaken ter informatie: 

- Het bericht over de wijziging van de Chinese wetgeving en de daaruit volgende 
inperking van de academische vrijheid heeft Groningen uiteraard ook bereikt. De 
reactie van het CvB was dat zij het bericht erg onfortuinlijk vindt, ook qua timing. 
Het zou deels ook gebaseerd zijn op geruchten. Daarbij gaf het CvB aan dat de 
internationale joint campuses die al in China opereren, ook nual volgens deze 
regels handelen. Al met al is het beeld dat het CvB schetst dat men zich er niet 
teveel zorgen om hoeft te maken. 

- Er wordt met een groep van 9 vertegenwoordigers van de diverse geledingen uit 
de Uraad gewerkt aan een herziene versie van de aanvraag, nadat de vorige 
versie was teruggetrokken van de agenda van de Uraad in augustus 2017. Een 
nieuwe conceptversie is intern verspreid en ook bij de media belandt. Een aantal 
zaken zijn verbeterd (waaronder een aanpak voor de borging van academische 
vrijheid), maar bij een deel van de organisatie is het gebrek aan vertrouwen in 
het CvB onverminderd groot. 
Tijdspad: 

o Op 23 november wordt in de Univeristeitsraad de conceptaanvraag 
besproken, in aanwezigheid van CvB. Er is dan ruimte voor vragen en 
opmerkingen 

o De stemming zal waarschijnlijk in februari zijn. 4 als dan nee wordt 
gestemd is verwachting van 	dat 	aftreedt. Alternatief zou zijn 
dat wordt gewacht op een nieuwe raad voor een nieuwe poging (in 
september 2018), maar de termijn van 	loopt formeel tot 2018. 

Intern heeft CvB 	aangegeven dat september 2018 
hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar is, want het besluitvormingsproces in Den 
Haag duurt te lang en er zou vertraging zijn met de bouw in China. ER wordt 
door de RUG niet publiekelijk van september 2019 uitgegaan omdat de vrees 
bestaat dat het proces (bij OCW) dan nog trager zou worden. Naar de 
buitenwereld toe zal de RUG dus blijven koersen op een start per september 
2018. 

Groeten, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag 
Postbus 16375 12500 133 Den Haag 
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11111111111111111 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

maandag 27 november 2017 21:31 

Re: achtergrond bij gesprek M morgen over TNE 

Wordt interessant gesprek. 

Wat zij in de auto nog tegen mij zei/vroeg is "YT kan toch nooit aan die eisen rond academische vrijheid voldoen?" 

Op 27 nov. 2017 om 17:13 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha 

Morgen spreken we om 11.15 de minister over de beantwoording van de vragen van de 
Kamer over de AMvB TNE. 

We hebben voor onszelf op basis van de opmerkingen die M had gemaakt bij de 
beantwoording een aantal overwegingen op papier gezet. Zie hieronder. Deze zijn wat 
ons betreft handig om paraat te hebben bij het overleg. Ik heb het stuk met de 
opmerkingen van de minister ter informatie ook bijgevoegd. 

Groeten, 

Voorbereiding voor gesprek M over TNE 

• Veel opmerkingen van de minister zien op mensenrechten en academische vrijheid. M 
wenst grotere nadruk op borging academische vrijheid en mensenrechten. Ons inziens is 
een 'hardere Iijn' op onderwerpen zoals mensenrechten alleen mogelijk als je de koers 
stevig wijzigt. 

• Het is kwetsbaar om teveel te schermen met garanties op het gebied van mensenrechten 
(en in mindere mate academische vrijheid): het risico bestaat dat je jezelf in de vingers 
snijdt door nu toezeggingen te doen die je niet kunt waarmaken. Dat is zo omdat: 

1) er geen vaste definitie of standaard/niveau van mensenrechten en academische 
vrijheid is waarvan je kunt zeggen: "dat voldoet" 
2) het moeilijk is om criteria/maatstaven te creeren om te bepalen wanneer een 
eventuele wenselijke standaard zou zijn bereikt. 

• [ter achtergrond, volgt nog niet direct uit de opmerkingen van M] 
Wanneer je veel meer nadruk Iegt op academische vrijheid en mensenrechten, Iigt het op 
voorhand uitsluiten van bepaalde landen of het aanwijzen van focus- of voorkeuslanden, 
in de rede. Als dat een route is waar M in is geInteresseerd, het volgende: 
In een eerder stadium is de mogelijkheid tot het vooraf vaststellen van 'focuslanden' 
verkend, maar hier is vanaf gestapt omdat het wenselijk werd geacht dat instellingen zeif 
beoordelen waar zij mogelijkheden zien voor het verzorgen van opleidingen en omdat zij 
zeif goed in staat zijn geschikte samenwerkingspartners te vinden. De huidige wet en de 
AMvB zijn vanuit die overweging opgesteld. Het vooraf aanwijzen van landen waar TNE wel 
of juist niet mag, is moeilijk te doen zonder te treden in de diplomatieke verhoudingen van 
Nederland met andere landen. Ambtelijk BZ heeft aangegeven weg te blijven van concrete 
uitlatingen door de Nederlandse regering over het niveau van mensenrechten in andere 
landen (uitzonderingen daargelaten) om zo de diplomatieke verhoudingen niet te 
bemoeilijken. Het kan risicovol zijn voor MOCW op dit punt dus expliciete uitlatingen te 
doen. 
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Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 1 december 2017 17:42 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 	 Re: Bezoek Ambassadeur Peking aan. maandag a.s. 

Dank, goed om to weten. 

Groet en een mooi weekend, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ Den Haag 

T: +3170 
M:+31  

@minocw.n1  

www.riiksoverheid.nl/ocw  

Op 1 dec. 2017 om 15:55 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha 

In aanvulling. Gistermiddag heeft de minister mij desgevraagd aangegeven 
. Gr 

Ministerie van OCW 

Op 1 dec. 2017 om 13:24 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Ter kennisneming hierbij de voorbereiding gesprek CdP Peking en 
111110CW, maandag a.s. Met vriendelijke groet, 

<EDOC-41.11=-v1- 
Bezoek_CdP_Pekingil.11111111111 maandag_4_december_09_45- 
10_15_uur_aarill_OCW.DOCX> 
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Branch campus Yantai 

De Rijksuniversiteit Groningen wit als eerste Nederlandse universiteit een 
branch campus in China beginnen. In samenwerking met de China 
Agricultural University uit Beijing vestigt de RUG zich in de stad Yantai op 
een reeds grotendeels ontwikkelde campus. 

Het is een initiatief dat vergelijkbaar is met andere branch campuses, zoals 
die van de Engelse University of Nottingham in Ningbo en de Amerikaanse 
New York University in Shanghai. De intentieverklaring voor het oprichten 
van de University of Groningen Yantai is vastgelegd in een tripartite  
overeenkomst en werd op 25 maart 2015 ondertekend door de RUG, China 
Agricultural University en de stad Yantai in aanwezigheid van minister-
president Mark Rutte. Het openen van een branch campus is voor de RUG 
een kans om de status van global university uit te bouwen. Dat trekt 
topstudenten, topwetenschappers en onderzoeksopdrachten aan. En dat 
zorgt uiteindelijk ook voor financiering. 

We willen in Yantai bachelor-, master- en PhD-programma's aanbieden met 
significante research-activiteiten en samenwerking met bedrijven. Na een 
voorbereidend jaar zullen Chinese en andere internationale studenten in 
Yantai beginnen aan een RUG-studie en een-RUG diploma behalen. De 
branch campus biedt kansen voor studenten en docenten uit Groningen om 
buitenlandervaring op te doen in China en voor onderzoekers om in China 
baanbrekend onderzoek te doen. 

China is geen onbekend terrein voor de RUG. Reeds jarenlang werken we 
samen met Chinese universiteiten op het gebied van onderwijs en 
onderzoek. Omgekeerd ontvangen we in Groningen al jaren Chinese 
studenten en wetenschappers. Deze brochure geeft een goed een 
overzicht van de samenwerkingsverbanden tussen de RUG en China en de 
resultaten die dat heeft opgeleverd. Daarnaast onderhouden we een breed 
bestuurlijk netwerk in China. 

Waarom gaat de RUG naar China? 

De campus richt zich op internationale studenten die kunnen worden 
geselecteerd voor een uitwisselingsprogramma met Groningen, terwijI 
studenten van de RUG als uitwisselingsstudent gebruik kunnen maken van 
de veilige, aantrekkelijke omgeving van de branch campus waarbij ze 
vakken kunnen volgen waarvan de kwaliteit gegarandeerd is en ook de 
toekenning van studiepunten (ECTS) vooraf volstrekt duidelijk is. Hierdoor 



Minder studenten betekent minder geld, minder geld betekent minder staf, 
minder staf betekent minder onderzoekssubsidies, minder 
onderzoekssubsidies betekent nog minder staf. Je komt in een neerwaartse 
spiraal. We hebben buitenlandse studenten nodig. We willen niet perse dat 
de RUG verder groeit, maar de universiteit moet niet kleiner warden. 

Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat het aantal internationale 
studenten, met name uit Azle en Afrika, zal toenemen. Tegelijkertijd zal de 
concurrentie met universiteiten in andere Europese en Angelsaksische 
landen toenemen, terwijl ook een land als China steeds meer internationale 
studenten verwelkomt. De VS heeft onlangs besloten om zich te richten op 
het verdubbelen van het aantal internationale studenten en landen als 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italie en de Scandinavische landen bieden 
steeds meer opleidingen in het Engels aan. Veel van deze landen zijn 
bovendien gunstiger voor internationale studenten dan Nederland in termen 
van lager of geen collegegeld en een betere reputatie. In Nederland zijn de 
aanmeldingen van Chinese studenten als gevolg van deze ontwikkeling al 
gedaald. 

Het ontwikkelen van een branch campus in China is voor de RUG dus een 
uitgelezen kans om de universiteit te profileren als mondiale topuniversiteit 
en om in te spelen op de demografische ontwikkelingen in Nederland. 

Financiering 

AIle UGY kosten warden betaald uit de tuition fees, de stad Yantai staat 
garant voor de investeringen in gebouwen en voorzieningen. De RUG heeft 
een akkoord bereikt met China Agricultural University (CAU) en de stad 
Yantai over de financiering van de branch campus in Yantai. Met de 
overeenkomst is de financiele basis voor de campus gelegd. De stad Yantai 
staat garant voor de kosten van de bouw en inrichting van de onderwijs- en 
researchfaciliteiten op de campus en voor de eventuele tekorten in de 
begroting. Het akkoord werd op maandag 26 oktober 2015 ondertekend in 
aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en de Chinese president Xi 
Jinping. 

De ministeries van onderwijs van Nederland en van China hebben beide 
hun instemming betuigd met de onderliggende begroting. Hiermee kunnen 
de benodigde research faciliteiten gerealiseerd warden, kan onderzoek 
gedreven onderwijs warden aangeboden en toponderzoek warden 
geentameerd. Dat is wat deze branch campus onderscheidt van andere 
branch campussen die zich in eerste instantie vooral concentreren op 
onderwijs. Hiernaast kunnen bedrijven investeren in het onderzoek dat aan 
UGY wordt gedaan. 



onderzoek (WHW). Het voorstel is inmiddels door een grote meerderheid 
van de Tweede Kamer aangenomen. 

Deze wet en de bijbehorende regelingen maken het mogelijk om een 
`firewall' te creeren tussen de RUG-opleidingen in Groningen en die in 
Yantai. Het Bureau van de Universiteit en het ministerie van Onderwijs 
werken samen op dit viak. De RUG en de minister hebben hetzelfde doel 
voor ogen, namelijk het waarborgen van de onderwijskwaliteit en het 
opzetten van een effectieve governance structuur voor transnationaal 
onderwijs zonder dat de accreditatie van de opleidingen in Nederland in 
gevaar wordt gebracht. 

De RUG heeft verschillende advocatenkantoren en accountants om 
onafhankelijk juridisch advies gevraagd. Het advies van deze juristen en 
accountants is gebruikt om de contracten tussen de RUG en haar Chinese 
partners zo op te stellen dat de Nederlandse wetgeving hierop van 
toepassing is. 

Hiernaast zijn eind 2016 in het Onderwijs- en diplomaconvenant dat is 
ondertekend door de RUG en China Agricultural University afspraken 
vastgelegd over kwaliteitsborging. De tekst van het convenant is afgestemd 
met het ministerie van OCW in Nederland. 

Wat is de invloed van de Chinese overheid op ons onderwijsaanbod? 

In de Chinese wetgeving is vastgelegd dat de overheid zich niet mag 
bemoeien met de inhoud van het onderwijs van buitenlandse instellingen. In 
het bestuur van de universiteit in Yantai is de vice-chancellor 
verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Deze functionaris is per 
definitie een Nederlander, dat is vastgelegd in de afspraken met de 
Chinese overheid. Academische vrijheid is voor de RUG een harde 
voorwaarde om de universiteit in Yantai te stichten. De afspraken over 
academische vrijheid, de vrije toegang tot Internet en de 
governancestructuur zijn vastgelegd in een memorandum of agreement. 

Wat is de invloed van de medezeggenschap op de plannen voor een 
branch campus in Yantai? 

De medezeggenschapsraden van de RUG worden continu betrokken bij het 
besluitvormingsproces. Alle informatie die beschikbaar is, wordt gedeeld 
met de betrokken faculteitsraden en de universiteitsraad. Daarnaast spreekt 
het college van bestuur meerdere keren per maand met de 
universiteitsraad over dit plan. De data van deze overleggen zijn vastgelegd 
in een overzicht. Tijdens de Universiteitsraadvergadering van 25 juni 2015 
is uitgebreid gesproken over het voornemen een Branch Campus in Yantai 



Waarom kiest de RUG voor China Agricultural University (CAU)? 

CAU is een zogenaamde 985-universiteit in China. Tot deze categorie 
behoren de 39 beste research universiteiten van China. Alleen deze 
universiteiten mogen de beste Chinese studenten rekruteren. CAU staat 
bovendien bekend als een van de beste landbouwuniversiteiten ter wereld. 
Dat maakt het voor de RUG extra interessant, omdat agrifood voor de RUG 
een relevant onderzoeksgebied is. We zien veel mogelijkheden in de 
samenwerking op dit gebied. De universiteit heeft twee campussen in 
Beijing en sinds 2003 een campus van 110 ha in Yantai. Op de website van 
CAU lees je meer informatie over de universiteit. 

Ondertekening van de overeenkomst in het bijzijn van ZM Koning Willem 
Alexander en president van de Volksrepubliek China Xi Jinping. Copyright 
ANP 

Waarom kiest China Agricultural University (CAU) voor de RUG? 

CAU ziet de RUG als een interessante partner. We zijn een snel stijgende 
internationale top 100-universiteit, met al een groot aantal Engelstalige 
bacheloropleidingen. CAU was op zoek naar een samenwerkingspartner 
met deze kenmerken om de campus in Yantai te ontwikkelen. 

Wat maakt de stad Yantai aantrekkelijk? 

De toekomstige campus van University of Groningen Yantai ligt midden in 
een hightech-zone van 38 km2, waar veel hoogwaardige industrie, bedrijven 
en research-instituten zijn gevestigd. Dat biedt veel kansen voor 
hoogwaardige werkgelegenheid en samenwerking op het gebied van 
onderzoek. Yantai is een van de meest groene steden van China en 
bovendien een aantrekkelijke toeristische bestemming en telt 7 miljoen 
inwoners. Het is een gebied met een prettig klimaat, dat vergelijkbaar is met 
de Nederlandse omstandigheden. Yantai ligt in de provincie Shandong, 
waar 97 miljoen mensen wonen. Dit betekent een groot potentieel aan 
toekomstige studenten. Bovendien is Shandong een belangrijke 
economische pijier in China. Lees meer hierover in een recent rapportvan 
Het Netherlands Business Support Office in Qingdao. 

Hoeveel medewerkers van de RUG gaan naar Yantai? 

We richten ons op flexibele inzet van RUG personeel, zodat ze voor 
langere of kortere tijd naar Yantai kunnen gaan. We willen een 
internationale mix van de staf in Yantai, waarbij de verdeling is dat 1/3 uit 
Nederland (niet alleen de RUG) komt, 1/3 uit China en 1/3 uit andere 
landen. Per opleiding willen we twee RUG medewerkers voor langere tijd in 



Tripartite  
Overeenkomst tussen China Agricultural University en de stad Yantai 
waarin de intentie wordt uitgesproken om een branch campus te vestigen in 
Yantai. Ondertekend op 25 maart 2015 in aanwezigheid van de 
Nederlandse minister-president Mark Rutte. 

Agreement on establishing University of Groningen Yantai  
Overeenkomst tussen China Agricultural University en de stad Yantai over 
de financiering van de branch campus in Yantai. Ondertekend op 26 
oktober 2015 in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en de Chinese 
president Xi Jinping. 

Memorandum of Understanding (MoU)  
Overeenkomst tussen China Agricultural University en de stad Yantai 
waarin onder andere academische vrijheid en de vrije toegang tot internet is 
vastgelegd, en afspraken over financien zijn verduidelijkt Ondertekend in 
februari 2016. 
NB enkele opleidingen die in dit document worden genoemd, zijn later 
aangepast in overleg met de betrokken faculteiten. 

Businesscase, inclusief risk management 
Gedetailleerde impactanalyse en beschrijving van risicomanagement. 
Opgesteld door een brede vertegenwoordiging van de betrokken 
organ isatieonderdelen van de RUG in opdracht van het college van 
bestuur. Opgeleverd in september 2016. 

Onderwijs- en diplomaconvenant 
Overeenkomst tussen de Rijksuniversiteit Groningen, China Agricultural 
University en University of Groningen Yantai i.o. waarin de bereidheid wordt 
uitgesproken om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek in de University of Groningen Yantai i.o. te garanderen volgens 
de wettelijke bepalingen zoals die gelden voor de opleidingen van de 
Rijksuniversiteit Groningen in Nederland. Opgesteld in oktober 2016. De 
afspraken in het convenant zijn actueler en helderder verwoord dan in de 
MoU 

Factsheet VSNU over de meerwaarde van internationale studenten  

Factsheet University of Groningen Yantai  
Korte samenvatting van de belangrijkste aspecten inclusief tijdlijn van het 
plan voor het vestigen van een branch campus in Yantai. Opgesteld ter 
ondersteuning van de externe communicatie over de University of 
Groningen Yantai. 
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M1111•1111 	  
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen:  

donderdag 14 december 2017 14:28 

RE: Spoed! Nieuwe taak: Adviseren I Zaak: Ontwikkelingen Hoger Onderwijs in 
China 
EDOC-411=111-v3-Ontwikkelingen_Hoger_Onderwijs_in_China.DOCX 

Collegae, de nota is omgezet naar `besluitvorming' en aangepast. Zie bijiage. Hartelijk, 

Van: 
Verzonden: donderdag 14 december 2017 11:27 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Spoed! Nieuwe taak: Adviseren I Zaak: Ontwikkelingen Hoger Onderwijs in China 

Top, dank 

Van: 
Verzonden: donderdag 14 december 2017 11:26 
Aan: 
Onderwerp: RE: Spoed! Nieuwe taak: Adviseren I Zaak: Ontwikkelingen Hoger Onderwijs in China 

Also akkoord is, wie ben ik dan nog ..... O Ik pas 'm wel ff aan, maar dat kan ik pas over een uur 
of twee doen. Ik laat je weten. 

Van: 
Verzonden: donderdag 14 december 2017 11:25 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Spoed! Nieuwe taak: Adviseren I Zaak: Ontwikkelingen Hoger Onderwijs in China 

Hoi 
1k heb contact gehad met 	en zij kan zich goed vinden in mijn suggestie. Dus in die zin vraag ik 
je die eerdere beslissing even te heroverwegen. Mocht je daar geen behoefte aan hebben, laat maar 
weten dan zet ik hem door en laat ik de afweging aan DG. No problem. 
Groet! 

Van: 
Verzonden: donderdag 14 december 2017 11:23 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Spoed! Nieuwe taak: Adviseren I Zaak: Ontwikkelingen Hoger Onderwijs in China 

Hoi 	, we hebben er met HOenS juist voor gekozen om er een nota ter informatie van te maken, 
om M nu ook niet om expliciete beslissingen wordt gevraagd. De punten die je noemt staan er 
allemaal in, evenals de suggestie om op ambtelijk niveau contact te hebben met de RUG. Kwestie van 
afwegen, maar die afweging hebben wij al zorgvuldig met HOenS gemaakt. 

Van: 
Verzonden: donderdag 14 december 2017 11:01 
Aan: 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 15 december 2017 9:11 
Aan  
Onderwerp: Fwd: OCW Persactua [ vrijdag 15 december 2017 ] 

1k had nog niet gehoord dat Kamer reactie op de chinese academische-interventie wil. Zie 
laatste regel van persactua bericht. Zou best eens versnelling in openbare uitspraak M in YT 
kwestie kunnen genereren. Benieuwd naar hoe jullie dit willen aanvliegen. 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @minocw.nl>  
Datum: 15 december 2017 om 08:05:09 CET 
Aan• 	 @minocw.nl>  
Onderwerp: OCW Persactua [ vrijdag 15 december 2017 ] 
Antwoord aan: OCW Nieuws 	 @minocw.nl> 

Persactua e-mail 

OCW Persactua 

Vrijdag 15 december 2017 

Inhoud 

Chinaplannen RUG goedgekeurd door Tweede Kamer 

Kamer trekt van leer tegen PowNed  

En verder 

Chinaplannen RUG goedgekeurd door Tweede Kamer 

o De regelgeving die nodig is voor de Chinaplannen van de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) is door de Tweede Kamer gekomen. MOCW kan het 
uitvoeringsbesluit nu voorleggen aan de Raad van State voor advies. Dat bleek 
donderdagmorgen in een vergadering van de vaste Kamercommissie Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. De commissie heeft geen opmerkingen meer. Volgens 
woordvoerder Gernant Deekens van de RUG 'is het proces nu een stapje 
verder. Het levert in elk geval geen verdere vertraging op'. Wel heeft de 
commissie zorgen over de samenstelling van het bestuur van de universiteit. 
De Chinese Communistische Partij eist dat in dat bestuur een partijsecretaris 
plaatsneemt. SP-kamerlid Frank Futselaar: 'Iemand in het bestuur doen ze 
natuurlijk niet voor niets. Dat is om meer grip to krijgen op! de universiteit. Ik 
vind dat zorgelijk en die vraagtekens werden in de commissie breed gedeeld.' 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen:  

dinsdag 19 december 2017 17:22 

FW: Opmerking van MOCW bij nota: Ontwikkelingen Hoger Onderwijs in China: 
Zaaknummer 
EDOC-4 -v5-Ontwikkelingen_Hoger_Onderwijs_in_China.DOCX 

Hoi 	, po tussen 	en 	ging niet door vandaag. Alsnog de mededeling van M bij 
de nota over ontwikkelingen China. Zie notitie hieronder. Ik concludeer hieruit dat MOCW 
akkoord is met de nota, dwz, dat we ambtelijk contact opnemen met RUG om onze zorgen 
kenbaar to maken. Maar dat M geen bestuurlijk overleg wil dan pas op basis van een 
concreet voorstel/concrete aanvrage van de RUG. Voor het overzicht voeg ik bedoelde nota 
nog een keer hierbij. 

Van: Dienstpostbus Print-Scanbalie 
Verzonden: dinsdag 19 december 2017 8:28 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: Opmerking van MOCW bij nota: Ontwikkelingen Hoger Onderwijs in China: Zaaknummer 

Beste 

Bijgevoegd Printscreen bevat een akkoord van M maar wel met een opmerking. 

De nota komt digitaal naar je toe. 
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111111.110 	 
Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 9 januari 2018 17:54 
Aan: 
Onderwerp: 	 FW: Opmerking van MOCW op nota "Commissiebrief met verzoek om reactie op 

bericht inzake 'Chinese partijsecretaris in bestuur RUG-campus Yantar 
(zaaknummer ik 	 ) 

Bijlagen: 	 EDOC-41111-v3- 
Reactie_op_bericht_van_het_Dagblad_van_het_Noorden_inzake__Chinese_partijsecre 
taris_in_bestuur_RUG-campus_Yantai_DOCX 

Volgens mij kunnen we de opmerking van M prima verwerken; ze suggereert om nog ergens te 
noemen dat de medezeggenschap moet instemmen voordat een aanvraag in behandeling wordt 
genomen. 

Ik heb dat nu toegevoegd; zie bijlage of hieronder voor de formulering. 
Ben jij het hiermee eens? En kan ik het stuk dan opnieuw laten printen en ondertekenen (dus niet 
opnieuw langs 01110)? 

Groet, 

Een Nederlandse instelling zal aan mij toestemming moeten vragen alvorens zij een opleiding in het buitenland 
mag verzorgen. Voordat een aanvraag in behandeling genomen wordt, moet er instemming zijn van het bevoegde 
medezeggenschapsorgaan aan de instelling. 
Aan de toestemming is voorts een groot aantal eisen verbonden. Een van de onderwerpen die onderdeel is van 
beoordeling is de academische vrijheid. Gezien het belang dat ik hecht aan de academische vrijheid, zal ik daar bij 
de beoordeling van een aanvraag niet Iichtvoetig mee omgaan. Ook wanneer toestemming eenmaal verleend is, 
blijft het niet in acht nemen van de academische vrijheid een grond om de toestemming weer in te trekken. 

Van: Dienstpostbus Print-Scanbalie 
Verzonden: dinsdag 9 januari 2018 14:40 
Aan 
CC: Parlement; 

Onderwerp: Opmerking van MOCW op nota "Commissiebrief met verzoek om reactie op bericht inzake 'Chinese 
partijsecretaris in bestuur RUG-campus Yantai'" (zaaknummer 

Goedemiddag 

Zie opmerking van MOCW op de nota. MOCW heeft al wel de brief getekend. Mocht de brief worden 
aangepast kan je de printbaiie dan laten weten als het is doorgevoerd, zodat wij een nieuwe versie ter 
tekening aan kunnen bieden aan M? 
Alvast bedankt. 

De taak blijft bij secr. MOCW staan totdat wij een terugkoppeling van jou hebben gehad. 

Groet, 

BOA Print-/Scanbalie 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

donderdag 11 januari 2018 15:18 
@BB.lejdenuniv.n1); 

EDOC-4.111.11-v5-Ontwikkelingen_Hoger_Onderwijs_in_China.docx 
EDOC-4MIIM-v5-Ontwikkelingen_Hoger_Onderwijs_in_China.docx 

Collega's, zoals toegezegd bgv de Iaatste scrumsessie hierbij de nota aan MOCW inzake de 
onderwijssituatie in China. MOCW was akkoord met het daarin gestelde. Hartelijk, 



Dit vooral in relatie tot de ambities van de Rijksuniversiteit Groningen om samen 
met de China Agricultural University een 'branch campus' te vestigen in Yantai: 

■ Er wordt ambtelijk contact opgenomen met de RUG om de zorgen van 
OCW over deze ontwikkelingen kenbaar te maken en de RUG te 
vragen daarmee nadrukkelijk rekening te houden bij het indienen bij 
OCW van de formele aanvraag voor de bedoelde branch campus; 

■ OCW zal de RUG niet vragen om geen aanvraag in te dienen. De 
aanvraag zal te zijner tijd op eigen merites door OCW worden 
beoordeeld (uiteraard met inachtneming van onder meer aspecten 
van kwaliteit en academische vrijheid); 

■ OCW zal de verschillende ontwikkelingen in China nauwkeurig blijven 
monitoren in samenwerking met het ministerie van BuZa en de 
ambassade in Peking. 

o Gaat u akkoord met deze Iijn? 

Toelichting 
o Wat betreft de voorgenomen aanstelling van een partijfunctionaris in het 

bestuur van gemeenschappelijke Chinees-buitenlandse kennisinstellingen 
is er aanleiding om op ambtelijk contact op te nemen met het College van 
Bestuur van de RUG. Dit om in ieder geval de zorgen die OCW heeft over 
deze ontwikkelingen met het College te delen en daarvoor extra aandacht 
te vragen. Tot nu toe is tussen OCW en de RUG procesmatig, maar geen 
inhoudelijk contact geweest over de plannen in China. De beoordeling van 
deze casus is pas aan de orde op het moment dat de wet- en regelgeving 
is afgerond en er een aanvraag ligt van de RUG. 

o In dit geval is contact met de RUG over de zorgen van OCW wel wenselijk. 
Als we nu niets doen is het voorstelbaar dat OCW in een later stadium het 
verwijt krijgt niet tijdig aan de bel getrokken te hebben. 

o Het is ons inziens niet opportuun om deze ontwikkelingen aan te grijpen 
om de RUG ertoe te bewegen helemaal geen aanvraag voor een branch 
campus meer in te dienen. Een meer zuivere procedure is om eventueel 
negatief te besluiten op de plannen van de RUG op basis van wet- en 
regelgeving. De reden voor het weigeren van toestemming kan dan nog 
wel hetzelfde zijn (zorgen over academische vrijheid). 

Huidige betrekkingen met China 
o Een groot aantal Nederlandse universiteiten en hogescholen en ook roc's 

onderhouden bilaterale contacten met Chinese counterparts, veelal in de 
vorm van gastcolleges over en weer, uitwisseling van kennis en 
informatie, gemeenschappelijke onderzoeksprojecten en (diploma-) 
studiemobiliteit. 

Datum 
12 december 2017 

Pagina 2 van 3 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 16 januari 2018 17:01 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 FW: Willem-Alexander spreekt Chinese president binnenkort opnieuw 

Hoi 

Zie onderstaand bericht over een nieuw bezoek van de Koning aan China. Het lijkt ons niet opportuun 
als tijdens dat bezoek Yantai actief ter sprake wordt gebracht, gezien de fase waarin we nu zitten (nog 
bezig met wet- en regelgeving + aan de RUG nog geen instemming medezeggenschap). Zou jij 
kunnen schakelen met de collega's bij BZ die dit bezoek voorbereiden om te achterhalen hoe het 
programma eruit ziet (of het realistisch is dat dit ter sprake komt) en om dit signaal vast of te geven? 

Dank en groeten, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 
Verzonden: maandag 15 januari 2018 19:23 
Aan 
Onderwerp: Willem-Alexander spreekt Chinese president binnenkort opnieuw 

Willem-Alexander spreekt Chinese president binnenkort opnieuw 

https://nos.n1/1 /2212082  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 



M +31 
@minbuza.n1  

http://www.nederlandwereldwijd.n1   

HOp save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 30 januari 2018 18:01 
Aan: 
Onderwerp: 	 RE: Branch Campus Yantai 

Ho, vergat de vragen erbij te doen: 

Wat vinden we er van? (algemeen woordvoeringslijntje) 

Heeft het te maken met de betrokkenheid van Chinese overheid? 

MoU in het bijzijn van de Koning? Wat was zijn rol daarna nog? 

Welke kosten zijn er gemaakt? 
Instelling 

Hoeveel werk/wetsaanpassingen etc is er in gaan zitten? Moeten/kunnen we dat in de toekomst 
voorkomen? 

Van: 
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 17:56 
Aan: 	 a 
CC: 
Onderwerp: Fwd: Branch Campus Yantai 

Collega's, zie onderstaande mail die ik ter kennisgeving aan de onderwijsafdeling van de Chinese Ambassade in Den 
Haag heb gestuurd, vooralsnog ter kennisneming. 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: ' 	 @minocw.nl> 
Datum: 30 januari 2018 om 17:45:10 CET 
Aan:-@cscse.edu.cn" 1111111111@cscse.edu.cn>, "11.1111@moe.edu.cn" 
IMIll@moe.edu.cn> 
Onderwerp: Branch Campus Yantai 

Dear Colleagues, I assume you might have noticed the news from Groningen 
yesterday-evening: the Board of the University of Groningen has decided not to 
submit its proposal to offer transnational education in Yantai to the Minister of 
Education, Culture and Science. The Board of the University has expressed its 
regrets for this, but obviously there was insufficient support within the 
University Council for this proposal. 

This means that the Board of the University will cancel its plans to offer entire 
degree programmes under the responsibility of the UG in Yantai. As I explained 
last week to you, this ministry can only take notice of this decision. No further 
steps from this ministry will be taken, since it will not receive a request from 
Groningen University, necessary for further proceeding. 

of the Board of the University of Groningen, 
expressed his wish to investigate, together with the faculties and degree 
programmes, which other forms of collaboration are possible in Yantai. 
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01111111111111 	  
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

PerfectM, dank! 

Mlnisterie van OCW 

Op 30 jan. 2018 om 21:16 heeft  

dinsdag 30 januari 2018 21:18 

Re: Branch Campus Yantai 

@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Buila was altijd wat afwachtend. lk verwacht wel enige negatieve reactie uit China. Ambassade 
inventariseert reacties en is scherp op de zaken. In dossier staatsbezoek volgende week gaan 
speaking notes mee voor MBuiza vanuit HOenS. Alle woordvoering is bijgeschakeld van Buila, OCW 
en Ambassade. We zijn voorbereid. HartelijkM 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 jan. 2018 om 21:06 heeft 	 @minocw.nl> het volgende 
geschreven: 

Dank_, overigens worden we hiermee wel verlost van een lastig dilemma, want 
een aanvraag vanuit Groningen was volgens mijn inschatting niet erg kansrijk 
geweest. 

Kan dit nog tot diplomatiek gedoe leiden. lk kreeg de indruk dat Buiza juist 
voordelen zag in yantai. 

Gr 

Mlnisterie van OCW 

Op 30 jan. 2018 om 17:55 heeft 	 @minocw.nl> het 
volgende geschreven: 

Collega's, zie onderstaande mail die ik ter kennisgeving aan de 
onderwijsafdeling van de Chinese Ambassade in Den Haag heb 
gestuurd, vooralsnog ter kennisneming. Hartelijkilli 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 



Respect the environment; print this 
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In de ogen van MoE is de wetswijziging om het afgeven van de Nederlandse graad in China 
aan Chinese studenten voor MoE mogelijk te maken een absolute voorwaarde om akkoord 
te kunnen geven voor de start van de RUG branche campus in Yantai. Het feit dat MoE het 
besluit heeft uitgesteld sinds oktober 2016 en momenteel nog geen vorderingen zijn 
gemaakt, impliceert dat MoE niet verwacht dat de wetswijziging op korte termijn 
doorgevoerd zal worden en zou kunnen blijven wachten tot de wetswijziging in Nederland is 
gerealiseerd. 

Onderstaand worden de mogelijke gevolgen van uitstel of afstel van betreffende 
wetswijziging beschreven wat bepalend zal zijn voor de realisatie van de nieuwe vestiging 
van de RUG in de stad Yantai. 

Mogelijke scenario's 

Scenario 1: Goedkeuring wetswijziging per 1 januari 2018 

In dit scenario, zou MoE na 1 januari 2018 akkoord kunnen geven op de aanvraag van CAU 
en RUG. In dit geval zou in theorie de start van de geplande opleidingen in het nieuwe 
academisch jaar 2018 haalbaar kunnen zijn. Indien deze deadline al in een vroeg stadium 
bekend gemaakt zal kunnen worden, dan zouden de CAU en de RUG veel zaken van tevoren 
kunnen voorbereiden en de werving al eind 2017 kunnen starten. Dit kan echter niet 
worden gegarandeerd. 

Indien de start van de opleidingen in het academisch jaar 2018 gehaald wordt, dan worden 
er geen grote problemen en schade verwacht. 

Scenario 2: Goedkeuring wetswijziging per 1 september 2018 

In dit scenario, zou MoE na de start van het academisch jaar 2018 in september akkoord 
kunnen geven. Naar verwachting zou in dit geval de start van de geplande opleidingen niet 
eerder dan de 2e  helft van het academisch jaar 2018 kunnen plaatsvinden, of zelfs in 
academisch jaar 2019. 

Een groot gevaar van het lang uitstellen van de wetswijzing is dat er een dominoeffect zou 
kunnen ontstaan, vanwege het gebrek aan vertrouwen in het slagen van de campus. 
Zichtbaar uitstel zou kunnen worden geinterpreteerd als onvoldoende draagvlak en steun 
van de Nederland overheid en politiek voor dit project en voor TNE. 

Mogelijke consequenties zouden kunnen zijn dat MoE zich volledig terugtrekt en dit project 
laat vallen. Andere mogelijke gevolgen is dat potentiele en studenten docenten het 
vertrouwen in het slagen van de campus zouden kunnen verliezen en zich niet durven te 



waarschijnlijk ook aangekaartzal worden tijdens het volgende Policy Dialogue 
overleg 

• Het valt niet uit to sluiten dat MoE via diplomatieke kanalen OCW om uitleg en zelfs 
verantwoording zal vragen. 

• 

• Ook zou dit besluit gevolgen kunnen hebben voor de geplande samenwerking met 
de provincie Jiangsu die Nederlandse mbo- en hbo-instellingen willen uitnodigen 
voor nieuwe joint programmes. 

• De kans is wel aanzienlijk dat toekomstige initiatieven met zowel de centrale en 
lokale overheden zeer kritisch behandeld zullen worden hetgeen zal leiden tot een 
tragische besluitvorming van Chinese zijde. 

• /31-01-2017/Peking 
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Van: 
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 18:13 
Aan: 
Onderwerp: update Yantai 
Hoi, 
Ik werd net nog effe gebeld door woordvoering Min BuZa. Zij vroegen waar de Q&A bleef. Heb gezegd 
dat er aan wordt gewerkt. 
De woordvoerster was een beetje haastig omdat ze 6 feb in het vliegtuig stappen. Ik meende me te 
herinneren dat wij eerder dachten dat het pas 10 feb van start zou gaan, maar het is dus eerder. 
Hopelijk Iukt het om ze morgen wat te leveren (maar ik begreep net al dat dat wel moet Iukken C)). 
Dat je maar weet van hun haast. 
Groeten, 
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Van: 	 @minocw.nl> 
Datum: 31 januari 2018 om 15:17:03 CET 
Aan: 	 @minocw.nl>, 

@minocw.nl> 
Kopie:  1111 @minocw.nl>, 

erninocw.nl> 
Onderwerp: Antw.:[FsI] update Yantai[ P:6_1] 

Hoi 

heeft de Q&A's gelezen en had nog wat suggesties. Vooral erop 
gericht om duidelijk te maken dat we de THE wet- en regelgeving niet zijn 
gaan maken om Yantai mogelijk te maken. 

Bijgaand de definitieve versie. Die kan wat mij betreft gedeeld worden 
met BZ. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 10:50 
Aan• 
CC: 
Onderwerp: Re: update Yantai 

Hoi beiden, 

Prima toevoeging van... Dank weer! 

Groeten, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 31 jan. 2018 om 10:45 heeft 	 @minocw.nl> het 
volgende geschreven: 

Hoi 

• Ik heb nog enkele kleine suggesties voor de 
kjoe en ees, zie bijiage. Info van 	kiopt en 
heb ik deels ook in de beantwoording verwerkt 
(haalt de kou een beetje weg bij de Koning 
misschien). 

• Misschien nog een volgende kjoe en ee 



Ik ga de bijlage vandaag afstemmen hier intern. Het is 
gigantisch druk dus ik moet even zien hoe snel me dat lukt. 

fijn als jij ook nog even meekijkt! 

Groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 19:18 
Aan• 
CC: 
Onderwerp: RE: update Yantai 

Hoi 

Dank voor je snelle tikwerk! 

Wat mij betreft prima Q&A's. Voordat je de tekst aan jouw 
afdelingshoofd en 	stuurt, nog even dit: 

Los van de Q&A's is het ook wel handig om het stuk to 
beginnen met een overkoepelende woordvoeringslijn. Dit is 
het blokje tekst waar ondervraagden altijd op terug moeten 
kunnen grijpen als ze vragen krijgen over een bepaald 
thema. Het is eigenlijk een soort mantra dat geInterviewden 
moeten leren zodat ze altijd iets zinnigs kunnen melden. 
Volgens mij biedt jouw info hieronder al veel basis voor zo'n 
wv-lijn. Wat mij betreft zou er in moeten dat na het 
tekenen van het MOU veel werk is verzet dat altijd weer ten 
gunste van het Nederlandse onderwijs zal (kunnen) gaan. 
Dat er geen publiek geld in is gaan zitten en dat wij er 
waarde aan hechten dat de medezeggenschap een 
belangrijke rol kon vervullen in beoordeling van de 
uitwerking van het MOU. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd 
in deze RUG-beslissing, maar dat is all-in the game. 

Kan jij nog een voorzet maken voor een wv-lijn waarin die 
componenten worden aangehaald? 

Dan nog 1 ding: ik neem aan dat de koning destijds niet 
zomaar bij de ondertekening van deze MOU was. Het leek 
blijkbaar destijds een heel levensvatbaar project. Moet daar 
nog een ingezoomde vraag over worden opgenomen? Jets 
als: Hoe kan het zijn dat de koning een project heeft 
gesteund dat (later) omstreden en niet levensvatbaar 
bleek? Heeft hij dat verkeerd ingeschat? Is hij verkeerd 
geadviseerd? 

Dank weer en tot mails! 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 18:41 
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Van: 
Verzonden: 	 donderdag 1 februari 2018 11:51 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 RE: stukje MR update Yantai 

Ik zou 'm toch feitelijker houden... Wij willen eigenlijk nu geen uitspraken over andere vormen van 
samenwerking ; gezien de situatie rondom de RUG. We moeten even oppassen met welke varianten 
wel mogelijk zijn. 

En gezien het felt dat het probleem rondom academische blijft bestaan; niet al to enthousiast doen 
over samenwerkingen met China. 

Zie hieronder... 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 11:05 
Aan: 
Onderwerp: RE: stukje MR update Yantai 

Van: 
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 10:25 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: stukje MR update Yantai 

Dag 



347 

Van: 	 =MIL 
Verzonden: 	 donderdag 1 februari 2018 13:55 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 RE: e-mail aan BZ 

Hoi.11111  ! 

Zie hieronder een voorstel voor mail aargM. Wil jij 'm nog even lezen? 

heeft meegelezen; ik heb niet afgestemd met 	en 

Inmiddels heeft 	een brief gevonden uit 2014 aan Stenden waarin staat dat het online aanbieden 
van die 25% van de opleiding niet maq. Het is daarmee dus duidelijk dat ook de RUG dat niet mag 
doen. 

Ik denk dat ik die boodschap aan 
met 	of  11111  bespreken. Ik bel 
voorstel gaan 'promoten' in China. 

Groeten, 

Van: Mr•711111 
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 13:22 
Aan: 
Onderwerp: RE: e-mail aan BZ 

zal moeten geven. Wil dat alleen eigenlijk nog wel even kort 
straks wel sowieso om to zeggen dat we niet actief het 

Helemaal prima, 	. Laat ff weten wanneer dit naar 
mensen van DAO. Hartelijk 

Van: 
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 12:55 
Aan: 
Onderwerp: e-mail aan BZ 

gaat, dan stuur ik het cc nog ff langs de 

Ha 
wil je met je diplomatieke blik nog meekijken op onderstaande mail van 	aan BuZa? Strekking 
staat er in, volgens mij. 

111111111111111M1 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Beste 

donderdag 1 februari 2018 15:51 
@minbuza.nl 

Alternatief voorstel RUG in Yantai 

Zoals je weet heeft de RUG besloten de plannen om volledige opleidingen in het Chinese Yantai te 
gaan verzorgen af te blazen. Zij gaf al aan zich te zullen beraden op alternatieve vormen van 
samenwerking. 
Concreet hebben ze een variant daartoe aan ons voorgelegd (75% in China en 25% in NL of online). 
Ons beeld is dat dat juridisch onmogelijk is en daarbij net zo min als het oorspronkelijke voorstel op 
draagvlak, binnen de RUG zal kunnen regelen. 

De RUG verzoekt ons om dit voorstel te presenteren aan de Chinese counterparts tijdens het 
staatsbezoek volgende week. Vanuit OCW zullen we de RUG mededelen dat we daartoe niet bereid 
zijn. We adviseren ook jullie om weg te blijven van bewoordingen die impliceren dat wij als Nederland 
zijnde zoeken naar een oplossing speciaal voor de casus van de RUG. We zijn geen ambassadeurs van 
de samenwerking van de RUG in China. Wel is het uiteraard goed en logisch om het signaal af te 
geven dat in algemene zin samenwerkingen op het gebied van onderwijs zeker wenselijk worden 
geacht. Dit in het licht van de ontwikkeling van China als kenniseconomie. In de Q&A's die zij 
voorbereid (en via de woordvoeringslijn gedeeld met jullie) staat dan ook dat we hopen dat 
instellingen, waaronder de RUG, alternatieve wegen vinden om de relaties met Chinese instellingen te 
intensiveren in een klimaat van constructieve en autonome samenwerking. Maar hierbij lopen we dus 
expliciet niet vooruit op de vorm die de RUG hiervoor kiest. 

Mocht 	 of zijn 
zou het goed zijn dat jullie hetzelfde uitstralen. 

Hartelijke groet,  

bij jullie met dezelfde vraag aankloppen dan 



NIEUWE VERSIE! ;) 
Toch 	gesproken en daarna nog even wat gesleuteld. 

Van: 
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 13:22 
Aan: 
Onderwerp: RE: e-mail aan BZ 

Helemaal prima, 	. Laat ff weten wanneer dit naar 
mensen van DAO. Hartelijk 

Van: 
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 12:55 
Aan: 
Onderwerp: e-mail aan BZ 

gaat, dan stuur ik het cc nog ff langs de 

Ha 
wil je met je diplomatieke blik nog meekijken op onderstaande mail van 
staat er in, volgens mij. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ Den Haag 

T 
@ 	Caminocw.n1  

2 

aan BuZa? Strekking 



Hoi 

Dit rapport is net uitgekomen. Dat zet onze beweegredenen om niet in to stemmen 
met Yantai uiteen. Het is ons nog onduidelijk wat het CvB nu doet - er zijn signalen 
dat men onderzoekt hoe er op een andere manier toch een samenwerking kan 
worden opgezet. Op zich zijn wij daar als raad niet onmiddellijk tegen maar het 
moet wel snel duidelijk worden hoe dat er uit moet zien en of dat geld gaat kosten -
het heeft inmiddels al meer dan voldoende gekost, vindt een meerderheid. 
groetjes, 

<EindRapport UGY commissie.pdf> 
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Hoi 

Wat is jullie inschatting dienaangaande? Hartelijk 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 5 feb. 2018 om 11:16 heeft 
	

@minbuza.nl> het volgende geschreven: 

	 .1..@minocw.nl] 
Verzonden: maandag 5 februari 2018 19:55 
Aan: 	11111@minbuza.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Re: Alternatief voorstel RUG in Yantai 

Thanks hiervoor. Fijn als we elkaar op de hoogte kunnen blijven houden van verzoeken die de RUG 
aan ons doet, zodat onze reacties gelijk blijven. 

Over juridische haalbaarheid: ik begreep vandaag dat er wel Nederlandse instellingen zijn (bv. UvA) 
die samenwerken met Chinese, waarbij ze curricula naast elkaar hebben gelegd. Studenten van een 
bepaalde opleiding aan een bepaalde Chinese universiteit krijgen dan na 2 jaar een vrijstelling voor 
de propedeuse in hetzelfde vakgebied aan de UvA. Hoewel een propedeuse een stuk kleiner is dan 3 
jaren vrijgesteld krijgen en het ook om fysiek onderwijs in Amsterdam gaat, is zoiets wellicht ook 
voor de RUG mogelijk zonder dat daar juridisch iets voor hoeft te worden geregeld (hoewel... 
volgens mij moet volgens de whw de examencommissie elke vrijstelling afzonderlijk beoordelen 
toch, mag misschien niet in bulk?) 

Overigens: 

) Het 
gezichtsverlies dat zij voelen en de vertrouwensdeuk zijn denk ik enorm. En vertrouwen en elkaar 
'face' geven zijn hier de belangrijkste dingen om zaken te kunnen doen. lk vraag me of of de RUG de 
bereidheid die er nog is om samen te werken misschien overschat. 

Hartelijke groet, 

PS. De mediamonitor van dit weekend over Yantai: 
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Mlnisterie van OCW 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 
@minbuza.nl> 

Datum: 2 februari 2018 om 17:27:02 CET 
Aan: " 

@minocw.nl> 
Onderwerp: 	Alternatief voorstel RUG in 
Ya nta 

Doeik 

From: 
@minocw.nl] 

Sent: donderdag 1 februari 2018 15:51 
To: 	 @minbuza.nl> 
Subject: Alternatief voorstel RUG in Yantai 

Beste 

Zoals je weet heeft de RUG besloten de 
plannen om volledige opleidingen in het 
Chinese Yantai te gaan verzorgen af te 
blazen. Zij gaf al aan zich te zullen beraden 
op alternatieve vormen van samenwerking. 
Concreet hebben ze een variant daartoe aan 
ons voorgelegd (75% in China en 25% in NL 
of online). Ons beeld is dat dat juridisch 
onmogelijk is en daarbij net zo min als het 
oorspronkelijke voorstel op draagvlak binnen 
de RUG zal kunnen regelen. 

De RUG verzoekt ons om dit voorstel te 
presenteren aan de Chinese counterparts 
tijdens het staatsbezoek volgende week. 
Vanuit OCW zullen we de RUG mededelen dat 
we daartoe niet bereid zijn. We adviseren ook 
jullie om weg te blijven van bewoordingen die 
impliceren dat wij als Nederland zijnde 
zoeken naar een oplossing speciaal voor de 
casus van de RUG. We zijn geen 
ambassadeurs van de samenwerking van de 
RUG in China. Wel is het uiteraard goed en 
logisch om het signaal af te geven dat in 
algemene zin samenwerkingen op het gebied 
van onderwijs zeker wenselijk worden geacht. 
Dit in het licht van de ontwikkeling van China 
als kenniseconomie. In de Q&A's die zij 
voorbereid (en via de woordvoeringslijn 
gedeeld met jullie) staat dan ook dat we 
hopen dat instellingen, waaronder de RUG, 
alternatieve wegen vinden om de relaties met 
Chinese instellingen te intensiveren in een 
klimaat van constructieve en autonome 
samenwerking. Maar hierbij lopen we dus 
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In deze beleidsnotitie worden de voorwaarden geschetst waaronder Nederlands hoger onderwijs 
in het buitenland kan worden aangeboden. Uit het feit dat deze notitie- met een uitleg over 
wettelijke voorschriften- sinds 2007 het kader vormt t.a.v. dossier 'onderwijs in het buitenland', 
de notitie in 2012 nog expliciet is bevestigd en dat ook in recente correspondentie wordt verwe-
zen naar de kaders die deze notitie biedt kan worden gesteld dat sprake is van een vaste be-
stuurspraktijk2  waaraan instellingen gerechtvaardigde verwachtingen kunnen ontlenen. 

De beleidsnotitie benoemt 'drie denkbare vormen van buitenlandse activiteiten van hogescholen 
en universiteiten' namelijk: 
1. "Onder Nederlandse vlag wordt hoger onderwijs aangeboden door een buitenlandse 

instelling met wie de Nederlandse instelling een joint venture is aangegaan. Aan de op-
leiding in het buitenland zijn Nederlandse graden en titels verbonden. 

2. Double degree: onderdelen van het Nederlands programma worden verzorgd in het 
buitenland, door een buitenlandse instelling met wie de Nederlandse instelling een sa-
menwerkingsverband is aangegaan. De samenwerking kan varieren in intensiteit: van 
wederzijdse erkenning van studieonderdelen t/m een integrale wederzijdse erkenning 
t.b.v. een zgn. double degree overeenkomst. 

3. Afstandsonderwijs."3  

Voor onderhavig advies zijn in het bijzonder de onder punt 1 en 3 geschetste vormen van be-
lang. Deze worden hieronder beknopt nader uitgewerkt. 

Onder Nederlandse vlag aanbieden van onderwijs in het buitenland 
Het onderwijs 'onder Nederlandse vlag' wordt aangeboden door een buitenlandse instelling. 
Door de Nederlandse instelling is daartoe een omvattende overeenkomst gesloten. In sommige 
gevallen, zo stelt de notitie expliciet, is de buitenlandse rechtspersoon opgericht door de Neder-
landse instelling, in andere gevallen in de Nederlandse instelling geheel of gedeeltelijk eigenaar 
van de buitenlandse instelling (joint venture). "Aan studenten die (deels) een opleiding in het 
buitenland hebben gevolgd kan een Nederlands diploma worden gegeven" indien rekening 
wordt gehouden met de in de notitie vervatte voorwaarden. 

Om naar Nederlands recht erkende graden en getuigschriften uit te kunnen reiken is het nood-
zakelijk dat de studenten tenminste voor het afsluitende deel van de graad verlenende oplei-
ding worden ingeschreven bij de Nederlandse instelling. De examencommissie van de Neder-
landse opleiding kan de studenten die de opleiding hebben gevolgd aan de buitenlandse instel-
ling vervolgens vrijstelling verlenen. De notitie stelt op dit punt enkele bijzondere voorwaarden. 
Zo moet de buitenlandse opleiding aan alle Nederlandse wettelijke eisen (=WHW) voldoen en 
moet de Nederlandse instelling de kwaliteit van de buitenlandse opleiding 'feitelijk onderzoeken' 
en 'blijvend de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de buitenlandse opleiding'. 
Ook de examencommissie speelt een belangrijke rol. Deze moet zorgvuldige besluiten nemen 
t.a.v. vrijstellingen en deze besluiten moeten ook zijn gedocumenteerd. Bij de accreditatie van 
de opleiding dient de zorgvuldigheid van dit vrijstellingenbeleid te worden getoetst. Voorts 
wordt gesteld: "Met het oog op de zorgvuldigheid en geloofwaardigheid is het van belang dat 
een representatief deel van het onderwijs altijd bij de Nederlandse opleiding in Nederland wordt 
gevolgd (ten minste een kwart van de opleiding)."4  De toevoeging dat de opleiding in Nederland 
moet worden gevolgd en dat het gaat om tenminste een kwart van de opleiding is ingevoegd in 
de versie 2012 van de notitie.5  

Door verschillende hoger onderwijsinstellingen zijn of worden onderwijsactiviteiten 'onder Ne-
derlandse vlag' in het buitenland aangeboden. 

2  Vgl. Kamerstukken II, 23700, nr. 3 p. 107. 
3  Beleidsnotitie 2012, p. 3 
4  Beleidsnotitie 2012, p. 3-4 
5  Deze 'verduidelijking' t.a.v. het volgen in Nederland is waarschijnlijk mede ontleend aan een beleidsreactie 
d.d. 10 juni 2011 van staatssecretaris Zijlstra (OCW) op het sonderzoek financiering buitenlandse activiteiten 
Stenden Hogeschool' van de inspectie van het onderwijs (p.3). 
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Blended onderwijsconcept 
De centrale vraag in dit advies is of er naar Nederlands recht erkende graden kunnen worden 
verleend aan onderwijs verzorgd in China (Yantai) waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
blended onderwijsconcept bestaande uit deels voltijdsonderwijs en afstandsonderwijs. 

Op basis van de schets van het wettelijke kader blijkt dat hoger onderwijsinstellingen naar Ne-
derlands recht erkende graden en getuigschriften mogen uitreiken voor onderwijs dat is ver-
zorgd in het buitenland, mits voldaan wordt aan een aantal specifieke voorwaarden. Gesteld dat 
voldaan wordt/ kan worden aan deze voorwaarden kan tot maximaal 75% van een opleiding 
(derhalve 135 credits bij een wo-bacheloropleiding) in het buitenland - door bijv. een buiten-
landse rechtspersoon opgericht door de Nederlandse instelling - worden verzorgd. 

De student dient zich vervolgens in te schrijven bij de Nederlandse hoger onderwijsinstelling. Op 
basis van de Nederlandse wetgeving staat het de instelling vrij om een deel van de opleiding in 
te richten conform een model met afstandsonderwijs (al dan niet in vorm online onderwijs). Dit 
onderwijs vindt plaats onder regie en verantwoordelijkheid van de Nederlandse instelling en 
wordt indachtig het 'zendmast-beginsel' geacht te worden verzorgd vanuit de vestigingsplaats 
van de opleiding in Nederland. Dit last uiteraard onverlet dat bij het verzorgen van het af-
standsonderwijs door de student op de locatie waar dit onderwijs wordt genoten gebruik wordt 
gemaakt van faciliteiten die deze onderwijsvorm ondersteunen. 

Via het verzorgen van een opleiding met een blended onderwijsconcept is het mogelijk dat de 
studenten die dit onderwijs volgen niet fysiek - o.b.v. een studievisum - in Nederland bij de 
Nederlands hoger onderwijsinstelling onderwijs wel de opleiding kunnen afronden met een naar 
Nederlands recht erkende graad en getuigschrift. 

In een inspectieonderzoek naar de rechtmatigheid van onderwijsactiviteiten van Hogeschool 
Inholland in Suriname is door de inspectie onder andere specifiek ingegaan op de juridische 
houdbaarheid van verlenen van naar Nederlands recht erkende graden aan studenten die niet 
fysiek in Nederland onderwijs hebben gevolgd. Van belang is te noteren dat deze studenten via 
een blended onderwijsconcept tot een getuigschrift werden geleid. De inspectie stelt: 

"Studenten die vanaf oktober 2012 zijn ingestroomd (..) volgen 180 EC onderwijs bij FHRSoB in Sun-
name en 60 EC via afstandsonderwijs bij Inholland. (...) 
Inholland zal het Nederlandse gedeelte van de opleiding middels afstandsonderwijs gaan verzorgen. 
OCW heeft in een e-mail van 11 april 2012 aan Inholland aangegeven dat de 60 EC in Nederland mogen 
worden ingevuld met afstandsonderwijs, mits deze werkvorm is verankerd in de OER en toegankelijk is 
voor alle studenten van de desbetreffende opleidingen (bron: e-mail ministerie van OCW d.d.11 april 
2012). De 60 EC afstandsonderwijs omvat de onderdelen stage en afstuderen die in het derde en vierde 
studiejaar zijn opgenomen. (...) 
Het is toegestaan om onder voorwaarden 60 EC in de vorm van afstandsonderwijs aan te bieden aan de 
studenten in Suriname."' 

13  Inspectie van het onderwijs, Hogeschool Inholland Suriname, rapportage over een incidenteel onderzoek, 
Utrecht december 2012, p. 16-19 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

maandag 12 februari 2018 15:49 

RE: RVT RUG Yantai 

353 

spreekt komende vrijdag de minister. Voor die Nog een - niet onbelangrijke - aanvulling: 
tijd moeten we hier wel duidelijkheid over hebben. 

Van: 
Verzonden: maandag 12 februari 2018 15:11 
Aan: 
Onderwerp: FW: RVT RUG Yantai 

Dag alien, 

Ter info onderstaande mail. 	bepleit dat de minister niet 'de bestaande mogelijkheden tot 
internationale samenwerking gaat inperken'; hij doelt hiermee vermoedelijk op het felt dat ik hem heb 
meegegeven dat wij de optie 75% in China en 25% online niet in lijn vinden met het in een brief uit 
2012 bedoelde beleid. 

Concreet: lijkt me handig over de juridische houdbaarheid van dit voorstel op hele korte termijn een 
knoop door te hakken. 
Los daarvan blijft, mijns inziens, ons standpunt dat we het niet actief gaan steunen omdat we het wel 
degelijk vinden indruisen tegen het duidelijke signaal dat de Universiteitsraad heeft afgegeven 
bestaan. 

Groeten, 

Van: 	 Carug.n11  
Verzonden: maandag 12 februari 2018 15:04 
Aan: 
Onderwerp: RVT RUG Yantai 

Hallo 

Het CvB van de RUG heeft afgelopen week met de Raad van Toezicht vergaderd. De belangrijkste 
conclusies van dit overleg mail ik je woensdag, maar ik kan nu al wel laten weten dat de RvT achter het 
voornemen van het CvB staat andere mogelijkheden tot samenwerking met CAU in Yantai te onderzoeken. 
RvT en CvB zullen het voornemen van de UR om niet in te stemmen met de aanvraag Yantai natuurlijk 
respecteren, maar constateren ook dat er bij een groot deel van de universiteit wel de wens is om samen met 
CAU in Yantai samen te werken, grote faculteiten zoals Science and Engineering en de Medische faculteit, 
alsook de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen zijn voor en hebben ook opleidingen die graag willen 
samenwerken. Internationale samenwerkingsverbanden zijn kenmerkend voor het hoger onderwijs en het 
CvB en de RvT zullen deze faculteiten dan ook niet tegenhouden om op opleidingsniveau samenwerking te 
zoeken, net zoals alle andere universiteiten en hogescholen dat ook doen. 

De RvT heeft ook nog eens benadrukt dat ze geen of zeer beperkte risico's ziet in de samenwerking in 
Yantai. De verschillende contracten met de provincie Shandong, met de stad Yantai en de CAU zijn ook 
geanalyseerd door grote intemationaal opererende juristen en accountants zoals bijvoorbeeld Clifford 
Chance en PWC, deze experts onderschrijven de visie van de RvT. 



354 

111•111111111111 	  
Van: 
Verzonden: 
	 dinsdag 13 februari 2018 19:38 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
	 Re: YT 

Deze was even blijven liggen, 

Beeld 	klopt, wij maken nu nota voor M ter voorbereiding waarin we dat allemaal uiteenzetten. 
Daar komt nu de boodschap van de rvt van vanmiddag bij; daar moet de minister ook van op de 
hoogte zijn. 
Deze nota komt morgen of donderdag bij jou langs.". dus dan heb je voor het gesprek met 

een compleet beeld. 
Voor nu verder geen specifieke vragen aan hem. 

Groeten, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

> Op 9 feb. 2018 om 20:43 heeft 	 @minocw.nl> het 
volgende geschreven: 

> Als aandachtspunten: 

> - heeft 	RVT al gesproken? Oa tav omgang met mz nu? 
> - omgang met mogelijk alternatieve invulling samenwerking met China? Ons beeld: 25 procent 
online mag jur niet; oa expliciete brief richting stenden. Wordt jur betwist door rug obv andere casus 
(Inholland? Suriname?) Checkt 	nog 
> - los van jur casus; als geen draagvlak voor 100 procent in China, hoe dan uit te leggen dat er wel 
draagvlak is voor de mss nog wel veel bewerkelijkere variant om 35 procent online in te vullen (ontw 
van kwalitatief online aanbod is zeer kostbaar en tijdrovend leert de ervaring van hierop 
vooruitlopende instellingen) 

vult vast nog aan. Zij heeft completer beeld. 

> Verstuurd vanaf mijn iPhone 

» Op 9 feb. 2018 om 17:51 heeft 

» Ha 
>> Volgende week spreek ik informeel 

met M. 
>> Hebben jullie nog specifieke vragen, Beef je die mij dan nog mee? 

@minocw.nl> het volgende geschreven: 

. Halfuurtje voorafgaand aan zijn overleg (met 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

dinsdag 13 februari 2018 16:20 

Re: Bericht van de Raad van Toezicht RUG tav samenwerking CAU in Yantai 

We moeten even goed nadenken, welk advies we de minister meegeven. Mijn lijn zou denk ik zijn dat 
niet moet proberen geforceerd zijn plannen door to drukken, en dat wij elk voorstel tegen het 

raamwerk van de wetgeving aanhouden, en niet op voorhand onze steun gaan uitspreken oid? 

Mlnisterie van OCW 

Op 13 feb. 2018 om 15:47 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Beste alien, 

Bijgaand op verzoek van 	 een uiteenzetting van de RvT van de RUG 
over andere vormen van samenwerking tussen de RUG en China Agricultural University 
in Yantai. 
Kortgezegd komt het er op neer dat de RvT aangeeft dat de afwijzing van de plannen 
voor een branch campus niet betekenen dat andere vormen van samenwerking niet 
kunnen. Zij stelt expliciet dat ze in samenwerking met de Universiteitsraad gaan 
nadenken over die andere vormen en zij geeft aan dat sommige opleidingen/faculteiten 
altijd al enthousiast waren over samenwerking met de Chinese partner. 

De RvT stelt dat er binnen de geldende wet- en regelgeving andere vormen van 
samenwerking mogelijk zijn. Wij betwisten of de vorm die zij voor ogen hebben, 75% in 
China en 25% in Nederland (met voor Chinezen die niet naar NL willen/kunnen een 
online variant) mogelijk is binnen de geldende wet- en regelgeving. 	weet dat 
wij hier anders over den ken. 

Wij werken aan een nota voor de minister ter voorbereiding op haar gesprek met 
komende vrijdag waarin we dit uiteenzetten. Die komt dus op korte termijn 

ook bij jullie langs. 

Groeten, 

Van: 	 @rug.nl] 
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 15:09 
Aan: 	 @rug.nl  
Onderwerp: Bericht van de Raad van Toezicht RUG tav samenwerking CAU in Yantai 

Beste 

Bijgaand op verzoek van de RvT hun standpunt tav de beoogde samenwerking met CAU in 
Yantai. 

Wil jij dit doorgeleiden aan- en 	Ik ben bij CERN en kan hun mail niet 123 
vinden op mijn telefoon. 

neemt deze week ook nog contact op. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Hoger Onderwijs en 
TER VOORBEREIDING 
	 Studiefinanciering 

Aan: MOCW 	 Van 

nota 

Paraaf HO&S 

Datum 

T +31 6 

Datum 
14 februari 2018 

Referentie 

Bijlagen 
- brief RvT RUG 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
4 

Gesprek 	 inz. Yantai 12-2 

Doel 

Op vrijdag 16 februari spreekt u een delegatie van de Rijksuniversiteit 
Groningen.: 

Faculty of Science and Engineering 
Faculty of Science 

and Engineeringdhr. 

Dit gesprek betreft een kennismaking met 	 ISM CvB 
RUG). Het was al duidelijk dat het belangrijkste gespreksonderwerp Yantai zal 
zijn, maar met het oog op de delegatie is duidelijk dat het doel vooral is u mee te 
nemen in het voorstel van de RUG voor een alternatieve vorm van samenwerking 
in Yantai. De universiteitsraad heeft zich immers negatief uitgesproken over het 
oorspronkelijke voorstel om volledige opleidingen in Yantai to gaan verzorgen. 

Vanuit HO&S wordt u bij dit gesprek ondersteund door 	 en 
In deze voorbereidende nota treft u een voorstel voor uw reactie op de 

nieuwe plannen van de RUG. 

Bijgevoegd treft u een bijdrage van de RvT van de RUG die deze week aan ons is 
toegestuurd. Hierin geeft de RvT aan de alternatieve vorm van samenwerking met 
de Chinese partnerinstelling (China Agricultural University) in Yantai te 
ondersteunen. Ook treft u de brief die in 2014 aan hogeschool Stenden is 
gestuurd inzake het verzorgen van 75% van het onderwijs in het buitenland en 
25% online. 
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o Deze constructie roept ook vragen op over de legitimiteit van de 
Datum 

wet- en regelgeving. Het felt dat we in wet- en regelgeving over 	14 februari 2018 
transnationaal onderwijs regels opstellen voor instellingen die 
volledige opleidingen in het buitenland willen verzorgen, Iaat zich 
er moeilijk mee rijmen dat via deze omweg een soortgelijk doel 
bereikt zou kunnen worden, zonder extra kwaliteitsborgen. 

Toelichting 

Juridisch 
Wat betreft de juridische houdbaarheid is ons advies dat u aangeeft dat het 
alternatieve voorstel van de RUG niet in lijn is met de geldende wet- en 
regelgeving. 

De 75%-regel is niet expliciet in wet- en regelgeving verankerd en daarmee niet 
onbetwistbaar. Tegelijkertijd hebben we sinds de brief van Zijlstra en de casus 
Stenden de beleidslijn ontwikkeld dat uit de WHW volgt dat de 75%-regel mag, 
maar dat de 25% dan wel fysiek in Nederland verzorgd dient te worden. De 
redenering hierbij is dat aangezien drie kwart van de opleiding niet onder de 
WHW valt en dus niet gebonden is aan enige vorm van toezicht, er extra 
kwaliteitswaarborgen nodig zijn voor de kwart die in Nederland wordt 
aangeboden. De fysieke aanwezigheid van studenten voor de kwart die in 
Nederland wordt verzorgd, vormt die extra kwaliteitswaarborg. 
Deze lijn is in 2014 ook expliciet per brief aan Stenden Qatar gecommuniceerd 
in. 

Wij zien geen aanleiding om nu deze beleidslijn te herzien in het voordeel van de 
RUG. Wel zou het goed zijn om in de toekomst intern de 75%-regel te evalueren 
en te bezien of deze niet expliciet in de wet- en regelgeving opgenomen zou 
moeten worden opgenomen. 

Bezwaren RUG 
• Vermoedelijk zal de RUG in reactie hierop verwijzen naar een casus uit 

2012, waarbij OCW het goed vond dat hogeschool InHolland met 
ongeveer dezelfde constructie (75% ter plaatse en 25% online) onderwijs 
verzorgde in Suriname. Dit voorbeeld komt echter uit een periode waarin 
de hierboven genoemde beleidslijn zich nog niet volledig had 
uitgekristalliseerd. Bovendien heeft InHolland in oktober 2012 haar 
aanwezigheid in Suriname beeindigd, omdat er niet werd voldaan aan 
wet- en regelgeving (o.a. scheiding van publieke en private middelen). 

• Het is mogelijk dat de RUG de analogie trekt met de mogelijkheid om 
volledige opleidingen online te verzorgen. Dit beleid is in een brief uit 
2016 aan de Kamer gemeld. De RUG stelt dat ze het vreemd vindt dat we 
het wel goed vinden wanneer een opleiding volledig online is, maar niet 
wanneer 25% online is. 

Het startpunt bij een volledige online opleiding is echter wel anders. Daar 
wordt een didactisch concept voor een volledige online opleiding 
neergezet. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de 75% regel is er al een 
groot gedeelte van het onderwijs dat niet onder toezicht valt. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
T.a.v. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Mr. Drs. I.K. van Engelshoven 
Postbus 16375 
250013i Den Haag 

Apeldoorn, dinsdag 13 februari 2018 

Onderwerp: Campus Yantai, Rijksuniversiteit Groningen 

Hooggeachte mevrouw Van Engeishoven, 

Zoals u tijdens onze kennismaking op het EZVN-gala op 25 november 2017 heeft kunnen 
zien, hecht Wittenborg veel waarde aan een uiterst goede reputatie van het Nederlands 
hoger onderwijs in China. Een goed verloop van de totstandkoming van de AMvB voor 
transnationaal onderwijs is eveneens van groot belang voor Wittenborg en samen met 
brancheorganisatie NRTO is Wittenborg nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling 
hiervan. 

Met verbijstering hebben wij kennisgenomen van krantenberichten uit China, Nederland en 
de rest van de wereld over het besluit van de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) de 
oprichting van de campus in Yantai te beeindigen. Het besluit van de RUG en de publiciteit 
daaromtrent zijn in onze ogen een smet op het blazoen van het Nederlandse hoger 
onderwijs in binnen- en buiteniand. 

Een week na deze publiciteit heeft een van onze partneruniversiteiten in China Wittenborg 
te kennen gegeven dat de samenwerking moeilijker wordt, waardoor wij genoodzaakt zijn 
terug te vallen op afspraken enkel op gebied van studentenuitwisseling en doorstroming. 
Dit terwiji wij in een vergevorderd stadium waren formele afspraken te maken op basis 
waarvan door de Chinese overheid gesubsidieerde uitwisselingen konden gaan 
plaatsvinden. Dergelijke signalen van terughoudendheid in de samenwerking krijgen we ook 
van andere partneruniversiteiten in China. Ook onze bedrijfsvoering ondervindt dus direct 
schade naar aanleiding van het RUG-Yantai verhaal. Dit is dan ook reden tot het schrijven 
van deze brief. 

Al vanaf begin 2015 zijn gesprekken gaande over het oprichten van een RUG branch-campus 
in Yantai. De universiteitsraad van RUG is in mei 2015 van deze plannen op de hoogte 
gesteld. Niet meer dan dat. Pas in augustus 2017, toen bleek dat de raad negatief zou gaan 
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vergevorderd stadium zijn gekomen, zonder dat de hiervoor noodzakelijke AMvB is 
goedgekeurd en in werking getreden? Terwiji Wittenborg en vele andere belanghebbenden, 
betrokken bij de ontwikkeling van de AMvB, tijdig hebben aangeven risico's en gevaren te 
zien in de ontwikkeling van een branch-campus in China. 

Nog een vraag: wat is de positie van de NESO in Beijing in dit verhaal? Nederland heeft toch 
niet voor niets een dergelijke instantie, bekostigd uit publieke middelen via de Nuffic, om 
het Nederlands hoger onderwijs te promoten en zijn imago hoog te houden? 
En wat dacht u van de visiebrief Internationalisering van minister Bussemaker uit 2014, 
waarin zij benadrukt dat onderwijsinstellingen dienen te fungeren als visitekaartje van het 
Nederlands onderwijs? Dit hele gebeuren rondom Yantai is internationaal gezien geen 
reclame voor het Nederlands onderwijs. 

Uit welingelichte bronnen hebben wij vernomen dat de Chinese onderwijsattache in Den 
Haag slechts ter kennisgeving is geinformeerd over het besluit van de RUG. Verdere uitleg 
noch verontschuldigingen zijn gegeven. Het Iijkt er sterk op dat vooraf geen duidelijk 
communicatieplan is opgezet. Wij vragen ons of wat voor stappen het Ministerie van OC&W 
samen met de universiteit heeft ondernomen om de schade tot een minimum te beperken. 

In het kader van bovenstaande vragen wij u: 
Dat er op wordt toegezien dat de bekostigde instellingen voor hoger en 
wetenschappelijk onderwijs in Nederland hun plicht om hun plannen voor de 
ontwikkeling van transnationaal onderwijs vooraf te laten toetsen op risico's 
nakomen, en dat zij zich houden aan de regels omtrent toestemming van het 
ministerie om te starten. 
Dat er een bijeenkomst wordt gearrangeerd tussen het Ministerie van OC&W en de 
Chinese onderwijsattache waarin inhoudelijk uitgelegd wordt wat er/waar het 
verkeerd is gegaan en besproken wordt hoe de imago-schade van Nederland en het 
gezichtsverlies van China hersteld kunnen worden. Wij zouden hier graag een rol in 
spelen. Tevens bieden wij aan een ondersteunende rol te spelen bij eventuele 
gesprekken tussen beide ministeries van onderwijs. 
Dat de bestuurders van de RUG verantwoording zullen afleggen over alle financiele 
en bestuurlijke aspecten die tot het onderhavige echec hebben geleid. 

Wij hopen dat het Ministerie nadrukkelijk aandacht besteedt aan de financiele 
verantwoording van RUG inzake Yantai-campus en dan met name de wijze waarop RUG 
publieke en private middelen al dan niet gescheiden heeft gehouden. Daarbij rekening 
houdend met de ingezette FTE van het College van Bestuur, universiteitsraad en Yantai-
commissie, de kosten voor ontwikkeling van curriculum en accreditaties, het reeds 
bekostigde imago van RUG en Study in Holland. 
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Op vrijdag 16 februari spreekt u 	 CvB) van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Het betreft een kennismakingsgesprek. Vermoedelijk 
is een van de onderwerpen die aan de orde zal komen de samenwerking van de 
RUG in het Chinese Yantai en alternatieve voorstel voor deze samenwerking dat 
de RUG aan het voorbereiden is. Op dat punt wordt u in deze nota voorbereid. 

Voorop staat dat wij adviseren dat u zich in dit kennismakingsgesprek niet laat 
verleiden om stelling te nemen ten aanzien van een specifieke casus. U kunt de 
RUG laten weten dat zij hierover ambtelijk in overleg kunnen treden. 

Vanuit HO&S wordt u bij dit gesprek ondersteund door 	 en 
In deze voorbereidende nota treft u een voorstel voor uw reactie op de 

nieuwe plannen van de RUG. 

Andere onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: 
- werkdruk ( zat hierover in Buitenhof afgelopen zondag) 
- Internationalisering in bredere zin 
- Kwaliteitsafspraken; hoe ziet Groningen deze en waar wil zij op gaan inzetten? 
- Krimp; u kunt vragen in hoeverre dat thema een rol speelt bij de RUG 

Toelichting 

Delegatie 

Oorspronkelijk was de RUG voornemens met een veel grotere delegatie dit 
gesprek te voeren. Naast 	 en 	zouden ook 

Faculty of Science and Engineering) e 
aanwezig zijn 	heeft over de delegatie contact 
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gevolgd. U kunt aangeven to hechten aan een consistente lijn 
vanuit dit departement. 

o Deze constructie roept ook vragen op over de legitimiteit van de 
wet- en regelgeving. Het feit dat we in wet- en regelgeving over 
transnationaal onderwijs regels opstellen voor instellingen die 
volledige opleidingen in het buitenland willen verzorgen, laat zich 
er moeilijk mee rijmen dat via deze omweg een soortgelijk doel 
bereikt zou kunnen worden, zonder extra kwaliteitsborgen. 

Datum 
14 februari 2018 
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Gisteren heeft Wittenborg bijgaande brief over de situatie rondom de RUG en de 
Yantai campus aan de minister gestuurd. Hierbij stuur ik je de brief op verzoek van 
Wittenborg ook digitaal door. 

Zoals je kunt lezen heeft Wittenborg direct last van de imago schade door deze 
situatie. In de brief doen zij o.a. een verzoek tot een gesprek met OCW, Wittenborg 
en de Chinese onderwijsattache. lk wil er graag op aandringen dat dit gesprek op 
korte termijn plaats vindt om verdere schade in de relatie met de Chinese overheid 
to voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 

<20180213_Campus Yantai_MinOCW.pdf> 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

H  

maandag 19 februari 2018 09:23 

• 

RE: Brief aan Ministerie van Onderwijs- Campus Yantai 

Vlg mij moeten we oppassen ons hier te diep in te laten zuigen. En al helemaal geen speciale 
arrangementen rond toezicht etc creeren. 

RUG heeft hier zelf echt wel last van. Die prikkel lijkt me sterk ter voorkoming vlg keer. 

Mss wel goed bredere bijeenkomst te organiseren door ib rond ho-instellingen die actief zijn in China. 

Wat zijn ontwikkelingen etc? 

- Dat er op wordt toegezien dat de bekostigde instellingen voor hoger en 
wetenschappelijk onderwijs in Nederland hun plicht om hun plannen voor de 
ontwikkeling van transnationaal onderwijs vooraf te laten toetsen op risico's 
nakomen, en dat zij zich houden aan de regels omtrent toestemming van het 
ministerie om te starten -> ALS HET TOT AANVRAAG KOMT, TOETS OCW. VOOR HET OVERIGE INTERNE 
CHECKS AND BALANCES. OA VIA INSTEMMINGSRECHT MR OP HOOFDLIJNEN BEGROTING 

- Dat er een bijeenkomst wordt gearrangeerd tussen het Ministerie van OC&W en de 
Chinese onderwijsattache waarin inhoudelijk uitgelegd wordt wat er/waar het 
verkeerd is gegaan en besproken wordt hoe de imago-schade van Nederland en het 
gezichtsverlies van China hersteld kunnen worden. Wij zouden hier graag een rol in 
spelen. Tevens bieden wij aan een ondersteunende rol te spelen bij eventuele 
gesprekken tussen beide ministeries van onderwijs. -> ADVIES IB VRAGEN. ZOU OOK GOED ZIJN ALS IB 
HIER LEAD NEEMT EN HOUDT. MOGELIJK SLIM BREDERE BIJEENKOMST OP TE ZETTEN MET IN CHINA 
ACTIEVE INSTELLINGEN? WAT MERKEN ZE WEL/NIET VAN VERANDERENDE CHINESE HOUDING IN HET 
ALGEMEEN, NAV RUG IN HET BIJZONDER? 

- Dat de bestuurders van de RUG verantwoording zullen afleggen over alle financiele 
en bestuurlijke aspecten die tot het onderhavige echec hebben geleid. REGULIERE 
VERANTWOORDING. JAARVERSLAG, RVT, MR ETC. GEEN SPECIAAL REGIME HIERVOOR. 

Verzonden: zondag 18 februari 2018 21:40 
Aan: 
Onderwerp: Fwd: Brief aan Ministerie van Onderwijs-  Campus Yantai 

Wat is jullie advies mbt deze brief? En dan in het bijzonder de 3 gedachtenstreepjes aan het eind, waar zij hun 
feitelijk vraag verwoorden. 

Groet, 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

i 

donderdag 22 februari 2018 12:00 

Fwd: rapport UGYcie Uraad 

lk Stuur dit even door (en doe dan telefoon weer weg!;)) want dat had ik hem beloofd. Hij overdrijft een beetje mijn 
woorden, ik had gezegd dat ik niet het idee had dat cbv erg bang was voor claims. Maar goed, ter info dus! 

Groeten 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @gmail.com> 
Datum: 21 februari 2018 14:01:32 GMT+4 
Aan:  ''=1 @minocw.nl>  
Onderwerp: Antw. :[Fisii]  rapport UGYcie Uraad[PSI] 

Hoi MI, 

Wij hebben vanochtend als fractie een overleg gehad met CvB. Hier werd 
duidelijk naar voren gebracht dat er nu naar alternatieven gezocht 
wordt omdat: 
1) Er nog steeds enthousiasme voor Yantai is in delen van de organisatie. 
2) Zij vinden dat er een risico is dat er vanuit China een claim komt. 
Dit is niet gebracht als een vanuit China geuit dreigement maar als 
een mogelijkheid die zij zien als alles niet doorgaat (dit is ons in 
vertrouwen verteld, het CvB wil dit niet in de openbaarheid hebben). 
Dit laatste staat loodrecht op wat jij mij gisteren vertelde. Er is 
dus of tegen jullie geliegd, of tegen ons om druk te zetten op ons om 
in te stemmen met het zoeken naar alternatieven. 	 heeft ook 
gezegd dat hij het vervolg van dit proces van de zijlijn gaat volgen. 

lk ben hier behoorlijk pissig over - het betekent dus dat er (zoals 
wij als UGYcie al vreesden) contracten getekend zijn zonder dat er 
ooit in de gemeenschap duidelijk is gemaakt dat er een go/no go is 
gepasseerd of dat die bijvoorbeeld ter advies is voorgelegd aan de 
Universiteitsraad zoals aanvankelijk de bedoeling. 

Alternatieven in de vorm van 'distance learning' zoals jij gisteren 
noemde werden inderdaad voorgesteld - er werd ook toegegeven dat het 
niet duidelijk is of dit door OCW danwel door China geaccepteerd 
wordt. 

groeten, 

2018-02-20 13:42 GMT+01:00 	 @gmail.com>: 
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betrekken, weer te gaan maken. Bovendien is ons 
volkomen onduidelijk 

hoe de Chinese partners er in staan - het is altijd 
gepresenteerd als 

'alles of niets' dus nu het geen alles wordt vragen 
we ons of of er 

nog wat kan. In de universiteit is er ook op 
verschillende plekken 

verbazing dat er ueberhaupt nog wordt 
doorgedacht over Yantai. 

Volgende week worden we als het goed is op 
fractieniveau een beetje 

bijgepraat door het CvB, maar die wilden 
bijvoorbeeld nadrukkelijk 

niet Yantai op de agenda hebben voor de 
vergadering van de URaad. 

Uit het gesprek met 
wat de RvT tot nu  

werd niet echt duidelijk 

toe heeft ondernomen, behalve dan geprobeerd de 
gemoederen wat te 

sussen. 

Is er bij jullie nieuws? Hoe wordt er aangekeken 
tegen verdere 

Groningse plannenmakerij? Misschien kunnen we 
volgende week even 

bellen. 

groeten, goed weekend, 

2018-02-06 15:29 GMT+01:00 
pgmail.com>: 

Hoi 

Rapport staat online, oa hier: 

https://drive.google.com/file/d/0By  
ALosQ9etTDbUtUY1dpbOIGZ3Rpbz1  
XekIS  

cDZfVjIMTEg4/view 

lk heb het gedeeld met een aantal 
(lokale) journalisten die wisten 

dat het er aan kwam, en met de 
betrokken faculteitsraden. Het is 

volledig openbaar en hopelijk zo 
veel mogelijk fouten-vrij - het 

3 



to stemmen met Yantai uiteen. Het 
is ons nog onduidelijk wat het CvB 

nu doet - er zijn signalen dat men 
onderzoekt hoe er op een andere 

manier toch een samenwerking kan 
worden opgezet. Op zich zijn wij 

daar als raad niet onmiddellijk 
tegen maar het moet wel snel 

duidelijk worden hoe dat er uit 
moet zien en of dat geld gaat 
kosten 

- het heeft inmiddels al meer dan 
voldoende gekost, vindt een 
meerderheid. 

groetjes, 

<EindRapport UGY commissie.pdf> 
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- RUG is volledig verantwoordelijk voor deze opleiding/diploma. Dus ook 
voor de wettelijke voorschriften omtrent maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsbesef, academische vrijheid e.d. (die eisen Belden 
regulier, niet alleen bij nevenvestiging buitenland); 
- rol NVAO in dit verband weet ik niet (meer) precies, maar i.i.g. zal het ook 
tot uiting moeten komen bij de accreditatie. 

Verder: we hebben in de wet een mogelijkheid om bij ministeriele regeling 
nadere eisen te stellen aan de gezamenlijke opleidingen. Niet dat ik zit te 
wachten op meer regels en meer werk... Maar wel goed om in je achterhoofd 
te houden. 

Oftewel: ook bij een vorm van gezamenlijke opleidingen kunnen we m.i. 
betogen dat Groningen een deel van de opleiding in Groningen moeten 
verzorgen voor deze Chinezen. 
Dus ik denk eigenlijk dat het ze niets oplevert tov de 25%-regel. 
lk ben benieuwd hoe anderen hier tegenaan kijken. 

Hieraan voldoende? 

Gr 

- een student aan zo'n opleiding komt trouwens in aanmerking voor 
bekostiging 	 Als hij/zij gedurende de collegejaren alleen in China staat 
ingeschreven en niet aan RUG (dat mag ogv de wet) dan tellen de 
inschrijfjaren niet mee, maar in ieder geval wel de diplomabekostiging (want 
om een diploma te krijgen moet je per se ingeschreven staan); 
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Wittenborg! 
Wat is de stand van zaken? Wordt er nog getwijfeld of een brief nodig is? Moet ik  kgq4A  nog aan z'n 
jasje trekken o.i.d.? Een dergelijke brief lijkt mij ook beter dan een telefoontje.... 

Overigens, misschien, als de brief nog niet uit is, kunnen we nog opnemen dat we het, in bredere zin, 
nog met de NRTO zullen hebben over private instellingen die initiatieven in het buitenland en in het 
bijzonder China hebben. Of iets dergelijks! 	• 

Maar weet niet of het veel toevoegt, misschien heb je al bewuste keuze gemaakt dat niet te doen. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 9 maart 2018 11:22 
Aan: 	 
CC: 
Onderwerp: RE: bezoek M.00W aan China 

Hoi 	something strange happened: ik weet zeker dat ik een retourmail aan je heb 
opgemaakt, maar die is ogenschijnlijk niet verzonden. Excuus. Ik stuur je hierbij de nota 
aan M, die nu bij de I. ligt en hopelijk vandaag nog bij M in de tas gaat. Tevens de 
inkomende brief van de private Hogeschool Wittenborg. 

, waarop ik het eveneens bijgevoegde antwoord heb gedicht. Over dat 
antwoord wordt nog een beetje gesteggeld (.= vindt het handiger om het met een 
telephoontje of te doen, maar dat vind ik een beetje te mager). Over de 'lange arm': er zijn 
hier wat lichte, ongearticuleerde signalen. BuiZa gaat er een onderzoekje naar doen samen 
met de Universiteit Leiden (bij BuiZa hadden ze nog een mooi onderzoekspotje beschikbaar 
/ collega 	 van BuiZa is daarmee in de weer). Dagblad TROUW had over de 
Australische toestanden een klein artikeltje, eerder deze week. Dank voor je signalering 
ScienceGuide. Ik kende dat specifieke bericht nog niet. Ik spreek  rz4 	volgende 
week in Leiden. Keep you posted! Hartelijke groet, 

Van: 	1  [mailto 
Verzonden: vrijdag 9 maart 2018 10:13  

Pminbuza.nl]  

Aan: 
Onderwerp: RE: bezoek M.00W aan China 

Dag allebei, 

Ik heb maandag een gesprek met de ambassadeur en de attaches over de grote activiteiten in 2018 op ieders 
terrein. Het zou daarom echt heel fijn zijn als een van jullie vandaag op mijn mail kan reageren, in elk geval op de 
vraag of er nieuws is over de nota aan M over een mogelijk bezoek in 2018 ( en zo ja wanneer dat zou kunnen zijn, ik 
ga nu uit van juni of het najaar maar ik weet niet of dat ergens op slaat). 

Ook zou ik het erg graag willen weten als er inderdaad een brief van die particuliere hogeschool is ontvangen. 
Vanwege de gevoeligheid nogal relevant voor ons om te weten, niet in de laatste plaats vanwege het inkomend MP-
bezoek. 

Goed weekend alvast, 

PsM ik zag dat er vragen waren over deelname aan de delegaties door onderwijsinstellingen. Als het lastig is dat 
in DH uit te vogelen, kan ik hier volgende week rondvragen onder de attaches die met de bezoeken bezig zijn. Let 
me know. 
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Dan nog een ander Yantai-staartje: ik hoorde van de Neso hier dat een private hogeschool (Wittenberg?) een brief 
aan M.00W had gestuurd omdat hun samenwerking met een Chinese partner op de klippen was gelopen vanwege 
Yantai. Als dat zo is, dan zou dat de eerste fall-out zijn waar ik van hoer. 

Hartelijke greet, 

From: 	[mailtoMMIIIII@minocw.nl]  
Sent: dinsdag 20 februari 2018 19:33 
To: 	 I < eminbuza.nl> 
Cc: 	 <1111=11@minocw.nl> 
Subject: RE: bezoek M.00W aan China 

Dag 	we hebben toevallig gisteren met de 	over een mogelijk bezoek van 
M.00W aan China gesproken. Ik stuur je hieronder de annotatie daarbij mee. Wij 
willen in principe wel weer de Sino-Dutch Policy Dialogue op bewindsliederlijk 
niveau oppikken. De achterban wil dat ook graag. Het gevoel is echter nog wel dat 
we na het jammerlijke Yantai-verhaal iets te repareren hebben. In die zin, dat we 
op hoog niveau uitleggen wat de situatie is/was, zonder daarvoor natuurlijk de 
verantwoordelijkheid op onze schouders te nemen. Mogelijkheid is dat 

dergelijke tekst en uitleg biedt via een demarche bij Chinese 
MoE, dan wel dat wij 	 hiertoe uitnodigen ten 
departemente. Weet nog niet helemaal precies wat de beste Art and Weise is, 
misschien dat jullie daar idee over hebben? 

We gaan nu een nota langs onderstaande lijnen 
aan haar sturen, om van haar kant meer duiding te krijgen. Hartelijk en  it4-11;111-4[N*; 

Annotatie tbv po 

Eventueel bezoek M.00W aan China 

• Een brede handelsmissie gaat van 7 tot 13 april naar China olv MP Rutte. Ook 
bewindslieden van VWS, BHOS, LNV en I&W gaan mee; substantiele deelname 
kennisinstellingen lijkt nog niet opportuun/haalbaar. 

• 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). Daarbij staan de ontwikkelingen rond Yantai centraal (situatie vraagt om 
enige massage van de betrekkingen). 

• Daarnaast is er de wens van verschillende universiteiten en hogescholen om nauwere 
samenwerking met Chinese partners. Die samenwerking heeft enige 'politieke boost' 
nodig, niet alleen om de samenwerking met Chinese partners te versterken, maar ook 
om de onderlinge NL samenwerking wat meer handen en voeten te geven. Een MoU in 
die zin zou daarvoor en goede basis kunnen vormen. 

• Bezoek aan Peking (en eventueel Shanghai) biedt ook mogelijkheid voor nadere orientatie 
op de wijze waarop andere landen opereren op het terrein van Hoger Onderwijs 
(bijvoorbeeld initiatief University College London en de oprichting van een Deens Hoger 
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366 

Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 20 maart 2018 16:12 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 FW: Nasleep Yantai 

Collegae, zie onderstaande mail van 	 (nu 
werkzaam aan de Universiteit Twente). Bedoelde 	is de 	 aan de 
Chinese ambassade in Den Haag. Ik heb hem indertijd terstond geInformeerd over de 
uitkomsten van het Groninger besluitvormingsproces en daarbij ook aangegeven wat de 
positie was/is van OCW. Dat verhaal over `dat OCW de RUG gedwongen had tot een 
(kansloze) gang langs de Universiteitsraad' is de vaste riedel van RUG-medewerkers, die ik 
ook met enige regelmaat op mijn bordje krijg. Die riedel heeft 	dus blijkbaar 
overgenomen. For what it's worth, maar het verslag van 	noopt ons volgens mij toch 
op enig gebaar van M naar Chinese ambassadeur 

). 

Van: 	@utwente.n1  [mailto=MM©utwente.nl] 
Verzonden: dinsdag 20 maart 2018 15:53 
Aan: 
Onderwerp: Nasleep Yantai 

Beste 

lk had onlangs me t.111 gelunched. Hij had me al een tijd geleden uitgenodigd en was wat verontwaardigd 
toen hij viavia vernam dat ik in Delft was (voor ons China-overleg) en hem niet had benaderd om of te spreken. Kon 
de uitnodiging dus niet meer afslaan en heb dankzij hem wel een ontzettend goed Sichuan restaurant in Den Haag 
ontdekt! 

lk was redelijk geschrokken van zijn vijandige houding tav het Yantai-debacle. Hij waarschuwde me/ons dat hier 
consequenties aan verbonden zijn en beschuldigde OCW van het opzettelijk "boycotten" van het project. Hij was 
namelijk in de veronderstelling dat OCW had aangedrongen op een extra procedure met de U-raad van de RUG om 
het project te behandelen wat volgens hem niet vereist was, maar ervoor gezorgd had dat het project geen 
doorgang kon vinden dankzij afkeuring van de UR. lk had hem met moeite kunnen overtuigen dat alle grote 
besluiten door de UR geaccordeerd moeten worden en heb voorbeelden bij de UT moeten geven om hem 
te overtuigen. Hij was zichtbaar geemotioneerd en ziet het blijkbaar als een persoonlijk verlies, omdat dit onder zijn 
"watch" was gebeurd en hij dit natuurlijk voor zijn eigen (persoonlijke) reputatie had willen voorkomen. Ook 
impliceerde hij dat hij (en de Chinese overheid) het terugtrekken van de RUG ziet als het downgraden van het belang 
van samenwerking met China door de Nederlandse overheid, aangezien de RUG ongeacht hoe we dit proberen uit te 
leggen, wordt gezien als publieke instelling en daarmee een verlengstuk van de rijksoverheid. 

Het is duidelijk dat we nog last kunnen krijgen van de nasleep (impliciet en expliciet), dus het is van belang om (voor 
zover niet al gedaan) hem persoonlijk aandacht te geven met uitleg en gerust te stellen dat het niet voortvloeit uit 
een hetze tegen het Chinese onderwijs, maar een samenloop van omstandigheden is bij de RUG en het politieke 
klimaat in Europa en (hopelijk) tijdelijk van aard is. 

lk hoop ook dat we een gebaar kunnen maken naar de Chinese overheid dat we China nog steeds zien als een 
serieuze en gelijkwaardige partner en daar ook naar kunnen handelen in de nabije toekomst. lk hoop ook dat we in 
de komende maanden kunnen gebruiken om de irritatie te verzachten en duidelijke signalen of te geven dat dit 
besluit van de RUG niet symbool staat voor de samenwerking met China. lk vrees dat andere dossiers zoals 
wederzijdse erkenning of nieuwe voorstellen de komende tijd gefrustreerd zouden kunnen worden en het zou 
helpen om de negatieve emotie uit 	 te krijgen. 



367 

Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 20 maart 2018 17:21 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 China 
Bijlagen: 	 EDOC-#1 

Relatie_met_China_op_terrein_Hoger_Onderwijs_Nota_aan_M.DOCX 

Dag 

1. en 	hebben met elkaar gesproken over de onderstaande reactie van M op 
de bijgesloten China-nota. Het Iijkt hen alleszins wijs om M nog eens te wijzen in 
ieder geval op de mogelijkheid van een ontvangst van de Chinese ambassadeur. Die 
ontvangst hoeft niet enkel en alleen te gaan over `Yantai' (waarmee M blijkbaar niet 
vereenzelvigd wil worden), maar betreft ook kennismaking en het bespreken van de 
wens tot / perspectieven voor voortgezette onderwijssamenwerking met China. Het 
gevoelen is dat een ontvangst van de Chinese ambassadeur dringend nodig is om de 
onderwijsrelaties met China in ieder geval op peil te houden, zo niet verder te 
ontwikkelen. Andersom geredeneerd: de onderwijsrelatie met China loopt fikse 
deuken op als we niets doen. 

Reactie M op China nota:  Ingrid van Engeishoven: Nota niet akkoord. OCW is geen 
partij geweest bij de besluitvorming van de RUG. Nu enkel daarvoor de ambassadeur 
uitnodigen suggereert dat wet. Laat mij niet in de Yantai besluitvorming trekken Tav 
de reis. In juni komen we met internationatiseringsbrief. In dat kader bestuiten we 
welke landen prioriteit hebben, en op die basis maken we reisschema. Vind dit te 
gelsoleerd. Verbaasde me overigens dat ik uit de onderwijssector hoorde dat ik naar 
China zou 	Zou het ook verstandig vinden als we aansluiting zoeken bij 
prioriteiten BZ 

2. en 	hebben ook geconstateerd dat11.111111111111.111M nog steeds doende is 
om naar alternatieven te zoeken voor een branch campus in Yantai. Hij is zich bewust 
van de onmogelijkheid van zijn eerste ideeen daarover (de zgn. 25% regeling). We 
weten niet waar zijn zoektocht op uit komt en ook niet in hoeverre hij mogelijk weer 
nieuwe verwachtingen aan Chinese zijde aan het scheppen is. De vrees is dat zijn 
Groninger China-exercities in september a.s. helemaal stilvallen/ophouden, als hij 
met pensioen gaat. En dan zitten we weer met nieuwe brokken. Met het oog daarop 
geven we je in overweging om dit scenario en de gevolgen daarvan (nogmaals) te 
delen met 	 RUG en bij 
hem aan te dringen op enige beheersing van de situatie. 

Hartelijke groet, 



Van: 
Verzonden: 
Aap: 
CC: 
Onderwerp: 

woensdag 11 april 2018 18:38 

Re: Brief Witborg inzake China 

369 

Akkoord. 
lk weet nooit zo goed wat ' genoegzaam' betekent. Weglaten? 

Op 9 apr. 2018 om 15:21 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha 

Zie toevoeging in brief. Lijkt me goed te benoemen dat alle betrokken partijen ook 
wisten van de eis dat de medezeggenschap moest instemmen. Verder lijkt het mij prima 
om deze korte variant te sturen. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: maandag 9 april 2018 13:14 
Aan• 
Onderwerp: Brief Witborg inzake China 

Collegae, ik heb een hernieuwde poging gedaan tot beantwoording van de 
bozige brief van Witborg University. Zie bijgaand. Is u akkoord, of heeft u nog 
andere gedachten bij e.e.a. ? hartelijk 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag 
Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag 
Tel: +31 1 	/ Secretariaat: +31 70 

(@minocw.n1  

Ministry of Education, Culture and Science 
PO Box 16375, 2500 BJ Den Haag 
Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag NL 
Phone +31 €11.1=1 / Secretariat: +31 70 

@minocw.n1  

Respect the environment; print this message only if it's absolutely necessary. 
Thanks! 

<EDOC-IiIIIIII-v2-Campus_Yantai_RUG.DOCX> 



>>> lk was op vakantie, maar sinds vandaag weer terug. 
>» 
>» lk ben nog altijd zeer bnieuwd naar de stand van zaken in Groningen. Vanuit onze kant heb ik niet veel nieuws te vertellen, 
maar even bijpraten lijkt me een goed idee. 
>» 
>>> lk ben volgende week de hele week aanwezig en ik heb maar weinig afspraken. lk ben dus flexibel. Misschien kunnen we op 
dinsdag- of woensdagochtend een belafspraak maken? 
>» 
>>> Groeten, 
»>- 
»> 
>» 	Oorspronkelijk bericht 	 
>>> Van: 	 [mailto 	 @gmail.com] 
>» Verzonden: maandag 23 juli 2018 16:52 
>>> Aan: 
>>> Onderwerp: Re: Yantai 
>» 
>» Noll= 
>>> 
>>> Misschien ben je al op vakantie - misschien ook niet. 
>>> In Groningen is Yantai een beetje naar de achtergrond verdwenen maar het lijkt er sterk op dat er achter de schermen, op 
facultair niveau, hard gewerkt wordt om een aantal programma's all 2+2 opleidingen in China aan te gaan bieden. De URaad 
wordt erg buiten de ontwikkelingen gehouden en informatie over hoe het ermee staat wordt of niet, of aantoonbaar fout (blijkt 
uit latere lekken), gegeven. 
>» Misschien is het goed om binnenkort weer even bellen als je tijd hebt? lk ben tot donderdag in Groningen, daarna vanaf 5 
augustus weer. 
>» 
>>> groet, 
>» 
>» 
»» On 22 Mar 2018, at 08:43 	 @minocw.nl> wrote: 
>>» 
»» Ha 
>>» 
>>» Klopt, we hebben inderdaad het advies van de RvS ontvangen. Er staan een aantal aandachtspunten in die we relatief 
eenvoudig kunnen verwerken. Naast die aanpassingen moeten er nog wat afspraken met o.a. de Inspectie worden gemaakt en 
vastgelegd. Al met al lijkt het erop dat dit ons streven - inwerkingtreding in het voorjaar 2018 - niet in de weg staat. Er zullen 
naar alle waarschijnlijkheid geen grote wijzigingen meer worden doorgevoerd in de AMvB. 
>>» 
>>>> Groeten, 
>>» 
»»iim 
>>» 
>>>> Verstuurd vanaf mijn iPhone 
>>>> 
>»» Op 22 mrt. 2018 om 07:51 heeft 	 @gmail.com> het volgende geschreven: 
>>>» 
>>>» Holm. 
>>>» 
>>>>> Wat ik gisteren nog vergeten ben te vragen - de Raad van State heeft, zo zag ik op zijn site, een advies over de AMvB THE 
uitgebracht. Kan op basis daarvan de AMvB nu snel worden ingevoerd of zijn er nog grote wijzingen van de concept AMvB te 
verwachten? 
>>>» 
>»» groeten, 
>>>» 
>>>» 
>>>» 
>» 
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Aan• 	 @rn inocw.nl> 
Onderwerp: Ontwikkelingen Yantai 

Beste 

Na ons vorige gesprek hebben wij als raadsfractie een aantal vragen gesteld aan het CvB over Yantai en daar nu 
sehriftelijk antwoord op gekregen. We gaan daar volgende week in de raadsvergadering verder op in maar ik 
wilde ze al vast met je delen (de antwoorden komen van het "openbare deel" van de UR website waardoor 
iedereen met een RuG account - inclusief de universiteitskrant - er bij kan). 

Uit deze antwoorden blijkt: 
- (punt 2) Men weet nog steeds niet of de RuG een risico loopt op claims uit China. Wel is duidelijk dat dit 
risico niet is onderzocht VOORDAT er MOUs etc getekend zijn. Dit is zowel het CvB als de RvT aan to 
rekenen. 
- (punt 8) Verder onderzoek naar samenwerking RuG/CAU vermindert het risico op claims. Dit is dus een 
belangrijke drijfveer voor de activiteiten die nu worden ontplooid. 
- (punt 3) De mogelijke afbouw van Yantai projectteams is vertraagd - dit zou voor de zomer zijn afgerond, 
maar nu gaat het nu over een voorstel voor afbouw dat in september gereed zou moeten zijn. Deze mensen zijn 
nu, betaald door publiek geld, nog steeds bezig met Yantai. Terwijl wij oa de stekker er uit hebben getrokken 
omdat wij vonden dat het investeren in UGY moest stoppen. (om hoeveel dit gaat: In 2017 is er 536.000 euro 
uitgegeven aan salariskosten voor mensen aangesteld op het project. Incidentele uren en overige kosten kwamen 
daar bovenop. Continuering van deze aanstellingen alleen al loopt dus in de tonnen, maar nu dus van publiek 
geld). 
- (punt 4, 5) Het CvB staat op het standpunt dat de voortzetting van de activiteiten in Yantai nu behoort tot de 
`reguliere activiteiten'. Er wordt niet gestreefd naar TNE. Dit is deels in tegenspraak met de slotzin van de brief 
aan CAU waarin het CvB de hoop uitspreekt dat goede ervaringen en samenwerking op de langere termijn 
mogelijk kunnen leiden tot het aanbieden van opleidingen in Yantai (maar deze brief is niet openbaar en mogen 
zelfs wij alleen inzien - ik heb geen kopie). 
- (punt 5) Volgens het CvB speelt de medezeggenschap geen rol. 

Ik neem aan dat dit voor jullie interessante informatie is. 
Mijn vraag - je zou informeren bij de inspectie wat de status is van het (voor)onderzoek naar de financiering 
van Yantai. Weet je daar inmiddels al meer over? 

groeten, 
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From: 	 @rug.nl>  
Sent: maandag 5 november 2018 02:43 
To: 	@minbuza.nl>.1.11@hollandinnovation.cn   
Subject: Yantai campus Rijksuniversiteit Groningen 

Geachte 

Na de ondertekening van het akkoord tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de China 
Agricultural Universiteit met de stad Yantai in aanwezigheid van de Xi Jinping en onze 
koning is het tot nog toe niet gelukt de gemaakte afspraken om te komen tot een campus in 
Yantai gestand te doen. Het pensioen van 	 en het aantreden van 

als 	 van het College van Bestuur, is de aanleiding te bezien hoe we uit 
de ontstane impasse kunnen raken. Op dinsdag 20 november spreek ik met 
vertegenwoordigers van de China Agricultural University over de situatie. Ik zou graag een 
orienterend gesprek met u, of een van uw medewerkers, voeren om een betere inschatting te 
kunnen maken van de impact van een eventueel definitief niet doorgaan van de plannen. Wat 
kan de RUG doen om de effecten te mitigeren? Op wleke wijze benaderen we het ministerie 
van Onderwijs en de provincie Shandong het best? Etc. De stad Yantai heeft inmiddels naar 
onze schatting 56 miljoen Euro uitgegeven aan de renovatie van de aldaar reeds aanwezige 
onderwijsgebouwen, ook dat is een belangrijk gegeven in ons gesprek met de Chinese 
partners. Ik zou het op hoge prijs stellen indien het mogelijk is op maandag 19 november een 
eerste gesprek over bovenstaande problematiek te voeren. Ik land die maandag rond 10.00 
uur in Peking. Eventueel zou ik ook nog na het gesprek met de CAU, op woensdag 
beschikbaar zijn. Ik hoop echter woensdagmiddag weer terug te kunnen vliegen, maar ik kan 
mijn schema nog wel aanpassen. 

Met vriendelijke groet, 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
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De studenten van DAG hebben zitten spitten in oa Chinese kranten en komen met een 
volgende analyse die voor jullie denk ik ook interessant is: 
http://democratischeacademie.com/chineseclaims/   
Morgen vergaderen we weer over Yantai in de raad, maar vertrouwelijk. 1k hoop dat onze 
nieuwe collegevoorzitter ons meer weet te vertellen - hij heeft tot nog toe ons vertrouwen. De 
overige fracties vinden het ook een beetje jammer dat dit stuk nu .openbaar is gemaakt, het 
zou de bereidheid van de nieuwe voorzitter om opening van zaken te geven mogelijk negatief 
beinvloeden (wel was hij van te voren op de hoogte van de inhoud van dit stuk en heeft hij er 
ook al vragen van Pers over gekregen). 
Ondertussen wordt er flunk publiek geld gestoken in de verdere plannen...dat projectteam is 
niet gratis maar de werkzaamheden zijn - zoals ik je ook eerder heb gemeld - volgens CvB 
onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. 
groeten, 
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Van: 	 @minocw.nl>  
Datum: 19 november 2018 om 19:39:28 CET 
Aan: '11111.=111111111@minocw.nl>, 

@minocw.nl>  
Onderwerp: Yt 

Ha, ik heb op zijn verzoek dinsdag 17.00 belafspraak meilM1111111111. Over yt. 
Zou mooi zijn als jullie terugkoppeling hebben van gesprek 	met ambassade. Lukt dat. 
Gr 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Datum 
21 november 2018 

Onze Referentie 

Om die reden heeft de RUG belang bij een schriftelijke bevestiging van het Ministe-
rie van OCW dat de branch campus in strijd is met het huidige, nieuwe wettelijk ka-
der. 
Kortom, de Chinezen verwachten van Nederland, aidusMillidat OCW zich 
met het MoE over de toekomst van de samenwerking tussen RUG en CAU uit-
spreekt, dus: 
o dat beide gezamenlijk vaststellen dat een Nederlands-Chinese branch campus 

onmogelijk kan in het bestaande juridisch kader, 
o dat beide gezamenlijk vaststellen wat wel de resterende mogelijkheden zijn. 

Advies ambassade Beijing 

Zoals oak op andere gebieden, en zoals in onze relatie met andere landen (Frankrijk 
bijvoorbeeld), is in China de rol van de overheid prominent. Dat betekent dat bij 
transnationale samenwerking, Chinese partners verwachten dat het Ministerie van 
OCW een duidelijke positie inneemt. 
Een gezamenlijk dernarche van !Min 	RUG zou dan ook overwogen 
kunnen warden, met als doel een nieuwe samenwerking vorm te geven, die wel 
past binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving. 
Gezien de omvang van de samenwerking tussen de Chinese en Nederlandse velden 
op het gebied van onderwijs en onderzoek, is het aan te raden een periodiek 
hoogambtelijk overleg tussen China en Nederland nieuw leven in te brazen, ook om 
in de toekomst ongelukken te voorkomen. 
Tevens pleit de ambassade ervoor, zoals bekend, am de formatie op de ambassade 
op het gebied van hoger onderwijs te versterken. De ambassade levert alvast boter 
bij de vis door voor zes maanden (parttime) een oplossing te bieden. Deze mede-
werker voor onderwijs zal in eerste instantie een analyse maken van de omvang 
van de Nederlands-Chinese samenwerking op het gebied van hoger onderwijs (uni-
versiteiten en hogescholen). Doet is niet om samenwerking te intensiveren, wel om 
onze kennisbasis weer op peil te krijgen. 
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kan de RUG helpen om tot een acceptabele deal met CAU te komen, en daarmee 
kan het ook leiden tot een verminderde kans op claims.  

Die kans op claims (waar in potentie publiek geld mee gemoeid is) kunnen we volgens 
mij niet helemaal uitsluiten, en we kunnen ons ook niet helemaal verschuilen achter het 
feit dat we geen partij waren in de overeenkomsten die RUG en CAu (en de stad Yantai) 
hebben geschreven. We hebben ten eerste de beeldvorming tegen (de koning en 
premier waren erbij) en we hebben ook destijds wel degelijk meegelezen op de 
overeenkomst (al hebben we niets ondertekend!). 

Groet, 

PS. Het bericht van de ambassade pleit voor een gezamenlijk bezoek aan China van  
en 	RUG in het kader van het vinden van een andere manier van 

samenwerking. Daar ben ik niet voor. Er zijn talloze manieren waarop de RUG kan 
samenwerken met CAU, allemaal prima mogelijk binnen de wet- en regelgeving. We 
moeten dat allemaal ook weer niet te zeer naar ons toetrekken volgens mij. 
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Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 30 november 2018 13:21 
Aan• 	 (arug.nr 
CC: 
Onderwerp: Ivm Kamervraag! 
Urgentie: Hoog 

Beste 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van zojuist kom ik nog even bij je terug. Ik heb 
overlegd met onze jurist en die geeft aan dat we in ieder geval 'een' antwoord moeten 
geven op de vraag omtrent juridische bindendheid. Dat hoeft niet to betekenen 'wel of 
niet juridisch bindend', maar kan ook een uitleg zijn van de positie van de RUG (zoals jij 
die telefonisch al toegelicht hebt). Zou je hiervoor een korte formulering kunnen 
toesturen die we in de beantwoording kunnen opnemen met de zin 'van de RUG heb ik 
begrepen...etc.'. 

De exacte Kamervraag is als volgt: In hoeverre is het Memorandum of 
Understanding dat is aangegaan met de Chinese partijen juridisch bindend? In 
hoeverre was u op de hoogte en was u akkoord met deze overeenkomst? 

Op het tweede deel van de vraag hebben wij al een antwoord geformuleerd. 

Ik vrees dat er ook enige haast bij zit ivm een strakke deadline voor de Kamervragen. 
Dat betekent dat we vandaag eind van de middag een antwoord nodig zouden hebben, 
is dat voor jou haalbaar? 

Dank alvast! 

Hartelijke groet, 

<image001.jpg> 
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De ministeriele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs bij TNE in het 
buitenland is zo stevig verankerd in de WHW dat deze zich niet laat verenigen met de 
Chinese regelgeving, waarbij onder andere een partijsecretaris onderdeel uit maakt van het 
bestuur van de joint venture UGY en de RUG bovendien geen meerderheid krjgt in het 
bestuur van UGY. Het is daarbij niet te verwachten dat China de Nederlandse inspectie van 
het onderwijs onverkort toestemming zal geven haar bevoegdheden ten aanzien van het 
onderwijstoezicht in China uit te oefenen, zeker niet aangezien de AMvB hierbij expliciet de 
academische vrijheid, vrijheid van meningsvorming en mensenrechten betrekt. Toegang van 
de inspectie is eveneens een vereiste in de Nederlandse regelgeving. 

Transnationaal onderwijs in Yantai kan alleen worden aangeboden met instemming van de 
universiteitsraad en de minister van OCW; die instemming is er niet en is de komende tijd 
ook niet te verwachten. Het is onwaarschijnlijk dat de minister van OCW toestemming zal 
verlenen voor het aanbieden van Groningse opleidingen in Yantai onder de vlag van de joint 
venture UGY. Het aanbieden van Nederlands onderwijs in het buitenland in een joint 
venture doet afbreuk aan de ministeriele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het 
onderwijs zoals dat in Nederland in de WHW is geregeld. Bij het opstellen van de regelgeving 
rond TNE is uitgegaan van de figuur waarin een Nederlandse hoger onderwijsinstelling onder 
eigen verantwoordelijkheid onderwijs in het buitenland aanbiedt. De Chinese wetgeving en 
dus ook de afspraken rond UGY gaan echter uit van een Chinese rechtspersoon die onder 
Chinees recht moet opereren, dit is strijdig met de huidige uitgangspunten van de WHW. Het 
ontbreken van de mogelijkheid om in Yantai TNE aan te bieden betekent automatisch ook 
dat er in Yantai geen partner is waarmee de RUG kan samenwerken; immers de plannen tot 
het vestigen van een campus in Yantai steunden op een samenwerking met een door de 
RUG zelf op te richten partneruniversiteit, de University of Groningen Yantai. Zonder UGY is 
er in Yantai geen partnerinstelling van voldoende niveau waarmee de RUG ter plaatse kan 
samenwerken, ook niet in de vorm van double of joint degrees. 

De afgelopen tijd heeft de Faculty Science and Engineering (FSE) - gedeeltelijk in 
samenwerking met de faculteit Medische Wetenschappen - verkend welke mogelijkheden er 
in Yantai zijn om samen met CAU, de provincie Shandong en andere lokale stakeholders 
samen te werken. De uitkomst hiervan is dat er op het gebied van onderzoek zeker 
mogelijkheden zijn tot nauwere samenwerking in Yantai, maar dat die daar alleen succesvol 
kunnen zijn in combinatie met het aanbieden van onderwijs. Dat laatste blijkt in Yantai niet 
mogelijk te zijn, onder andere omdat ter plaatse geen sprake is van geaccrediteerd hoger 
onderwijs waarmee de RUG double degree opleidingen kan aanbieden. Het CvB heeft mede 
daarom geen vertrouwen meer in de slaagkansen van het project om een campus te 
ontwikkelen in Yantai. 

Ten overvloede zij opgemerkt dat de op 1 juni 2018 inwerking getreden regelgeving gemaakt 
is ruim 3 jaar nadat de RUG de eerste afspraken had gemaakt en dat die afspraken daar nu in 
strijd mee zijn. De belangrijkste afspraken werden immers al in 2015 en 2016 gemaakt. De 
toezegging van de minister van OCW om voor deze 'cooperative venture' passende 
regelgeving te ontwerpen dateert van 10 juli 2015, maar includeert nadrukkelijk ook de 
opvatting dat de principes uit de WHW ten aanzien van de ministeriele verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van het onderwijs en academische vrijheid ook in China van toepassing 



380 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Ha  

donderdag 13 december 2018 18:36 

RE: Gesprekm - voorbereiding 19 december RUG 

Dat kan inderdaad kloppen. Ik heb dat stuk van de RUG alleen even snel gescand. De informatie over 
het ontbinden van de overeenkomst heb ik inderdaad uit een telefoongesprek met 
van twee weken geleden (daarin ging hij in op het felt dat zij willen inzetten op 'een van de punten uit 
het MoU op basis waarvan de overeenkomst ontbonden mag worden', althans, zo heb ik het 
begrepen). Misschien goed om dit nog even subtiel telefonisch bij hem te checken morgen!? Het is 
denk ik wel handig om zeker te weten of de RUG in wil zetten op het ontbinden van de MoU of dat ze 
alleen het argument van nationale wetgeving willen gebruiken (zonder juridische strijd aan te gaan). 

Ik ben morgen overigens toch in de Hoftoren (ik ontkom er vrees ik niet aan ;-) ). Dus kan eventueel 
ook nog mee naar 

Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 13 december 2018 18:22 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Gesprek Feite - voorbereiding 19 december RUG 

Thanks 	dit is wel echt verhelderend! Top! En super bruikbaar voor de voorbereiding! 

Wat ik nog wel vaag vind is dat in de notitie van de RuG waarin ze aangeven wat ze willen bespreken, het niet 
hebben over het ontbinden van de MoU. Maar dat heb jij uit het telefoongesprek opgemaakt, toch? 

Ik check morgen nog een paar dingetjes die me opvielen nu ik het stuk van de RUG opnieuw las, en dan bespreken 
we het met= en dan zijn we een heel eindla 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 13 dec. 2018 om 16:54 heeft 	 111111 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha IIIII en 

Hierbij even de gedachten voor het gesprek met= op een rijtje. 

Er zijn twee paden die richting China/Yantai bewandeld kunnen worden irt het afsluiten 
van de branch campus-kwestie: 

1. Soft diplomacy:  De RUG zou richting China duidelijk kunnen maken dat het 
project niet door kan gaan in de variant zoals die overeengekomen was (branch 
campus) omdat de medezeggenschap van de RUG dat plan heeft tegengehouden. 
Het risico is dan wel dat China een schadeclaim gaat eisen op basis van de MoU. 

o Eventuele actie OCW: OCW zou een brief kunnen opstellen waarin 
uitgelegd wordt dat het in Nederland inderdaad zo werkt dat de 
medezeggenschap een dergelijk project kan tegenhouden. 	heeft 
deze optie in een eerder stadium afgewezen vanuit het standpunt dat 
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>> Op 23 nov. 2018 om 19:03 heeft 	 @minocw.nl> het volgende 
geschreven: 

» Hoi, 
» Net nog even 	 gesproken. Hij vond het uiteraard jammer dat we geen brief wilde 
sturen. Zou het voor hem makkelijker maken om helemaal streep•onder YT te zetten zei hij. 
>> Hoe vroeg om te overwegen of we brief aan ambassade in China zouden willen sturen, met heel 
sec de melding dat NI wetgeving zus en zo in elkaar zit en welke gevolgen de UR beslissing dan dus 
heeft. 
» Ambassade zou dan deze brief cc aan YT kunnen doorsturen. 
>> Voordeel is dat we brief inderdaad heel sec kunnen houden en ook niet de chinese overheid 
addresseren. 

» Wat vinden jullie? Heb beloofd begin volgende week uitsluitsel te geven. 
» Goed weekend 

» Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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geven aan de gemaakte afspraken. Deze conclusie is getrokken op basis van 
onderstaand opgesomde redenen. Zij hebben naar aanleiding van deze conclusie 
juridische raad ingewonnen, gesproken met de Nederlandse ambassade en met 
de Chinese Agricultural University. 

1. De plannen in Yantai waren gestoeld op het oprichten van een 
rechtspersoon volgens Chinees recht, namelijk University Groningen 
Yantai (UGY). De RUG trekt nu de conclusie dat Nederlandse regelgeving 
geen goede mogelijkheid biedt voor het aanbieden van Nederlandse 
diploma's binnen deze constructie (met een joint venture). UGY valt onder 
wat in de AMvB gekenmerkt wordt als 'een derde partij'. Uit de WHW 
volgt dat een Nederlandse instelling zelf de opleiding dient te verzorgen 
en het verlenen van graden dus niet mag overdragen aan een 'derde 
partij'. 

2. De RUG stelt dat de ministeriele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van onderwijs bij THE zo verankerd is in de WHW dat deze niet te 
verenigen is met Chinese regelgeving. Het toelaten van de Inspectie van 
het Onderwijs, een vereiste in de WHW, zal ook niet onverkort worden 
toegestaan door China. 

3. De 'no go'van de universiteitsraad belet de RUG van het starten van de 
UGY. Een 'go' is ook in de nabije toekomst niet te verwachten. Daarbij 
komt dat de RUG verwacht dat MOCW ook geen toestemming zal geven 
als er toch een 'go'van de universiteitsraad komt. 

Uit een eerder telefoongesprek tussen 	en 	 volgde dat de 
RUG wil dat OCW een verduidelijking van de geldende Nederlandse wet-
en regelgeving aan de orde brengt in China (tijdens een bezoek of met een 
brief), omdat de RUG duidelijk wil maken dat het niet een eenzijdig besluit van de 
RUG is geweest. Eerder is er in een verdiepingsoverleg met MOCW uitgesproken 
dat het ministerie zich op de vlakte houdt wat betreft de kwestie Yantai en heeft 

uitgesproken geen brief met bovenstaande strekking vanuit OCW 
richting China te sturen. Daarmee zou het ministerie zich teveel mengen in deze 
kwestie en kan de indruk ontstaan dat OCW partij is in de eerder gemaakte 
afspraken, terwijI dit niet het geval is. 

Oogpunt OCW 
1. De RUG zou graag zien dat wij hun analyse (zie hierboven) ondersteunen 

en richting haar Chinese partners aangeven dat dit alles voortvloeit uit de 
Nederlandse wet- en regelgeving. 

2. De notie dat Nederlandse instellingen zelf de opleiding dient te verzorgen 
is uitgebreid met de RUG besproken tijdens het opstellen van de MoU en 
destijds heeft de RUG OCW verzekerd dat dit goed geregeld zou worden 
met de CAU. Deze verzekering (in de vorm van een extra annex bij de 
MoU) was destijds een belangrijke voorwaarde voor OCW om niet bij 
voorbaat al aan te geven dat het initiatief geen toekomst zou hebben. 

Datum 
12 december 2018 
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Van: 
Verzonden: maandag 17 december 2018 16:58 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: YT 

Hoi 	suggestie 'van de kant van de RUG was een demarche van OCW en RUG samen bij 
MoE. Dat Iijkt me ook niet wenselijk. Mijn suggestie is er een, waarbij we om een heel 
andere reden naar China gaan (verkennen van mogelijkheid van een officieel bezoek M eind 
2019) en en passant proberen de plooien van Yantai met MoE glad to strijken. Dat zou 
zeker geen gemeenschappelijke demarche van OCW en RUG samen moeten zijn. Een bezoek 
van een OCW-directeur (111.111 of 	samen met de ambassadeur zou in dat verband een 
prima optie zijn, dunkt me. Maar ik leg het in de cc ook nog even aan 	voor. 

Van: 
Verzonden: maandag 17 december 2018 16:48 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: YT 

Ha 

Dank voor de snelle bilk. 

Aangaande jouw opmerking over de advisering: 
Eerder heeft 	de stelling ingenomen dat er geen delegatie naar China zal afreizen (in bijzijn 
van =). Om deze reden hebben wij de optie aangedragen die er nu staat. Vooralsnog passen wij de 
tekst daarom niet aan. Wij laten ons uiteraard graag overtuigen, ais IB door voortschrijdend inzicht nu 
toch een andere optie prefereert. 

Als tussenopiossing zou ook nog demarche door ZMA met input vanuit ons genoemd kunnen worden. 
Dan is er toch menseiijk contact. 

Kun je voor 15uur morgen dit afstemmen met 	zodat we het eensgezind kunnen meegeven aan 

Dank en groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 17 december 2018 16:17 
Aan  
CC: 
Onderwerp: RE: YT 

Dag NM paar kleine dingetjes en paar opmerkingen. Hartelijk, 

Van: 
Verzonden: maandag 17 december 2018 15:13 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: YT 

Hallo 

Bijgevoegd vind je de voorbereiding voor het gesprek met de RUG a.s. woensdag. Er zijn 3 
onderwerpen op de agenda gezet. 

- Yantai 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Ha 

Engelshoven, Ingrid van (MOCW) 
donderdag 20 december 2018 09:11 

Re: Yantai 

384 

Lijkt me inderdaad verstandig om 	een handje to helpen. De meest comfortabele route is die van 
een brief aan de RUG, die zij dan aan Chinese overheid kunnen overleggen. Kan die route? 
Ingrid 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

> Op 20 dec. 2018 om 08:15 heeft 	 @minocw.nl> het volgende 
geschreven: 

> Ingrid, 

> Gisteren hebben Ell en ik bestuurlijk overleg gevoerd met de RUG. Daarbij is ook uitgebreid 
gesproken over Yantai. De 	RvB wil volledig stoppen met het experiment yantai. Hij vreest 
echter forse schadeclaims vanuit China vanwege gewekte verwachtingen en door China gedane forse 
voorinvesteringen. Hij zou graag een brief van ons hebben aan de Chinese overheid waarin staat aan 
welke eisen sinds jaar en dag instellingen moeten voldoen wil internationale samenwerking mogelijk 
zijn. Ik voel daar niets voor omdat we dan in het yantai debat getrokken worden. 

> Wat je hooguit zou kunnen overwegen is dat ik een meer algemene brief stuur waarin ik schets, 
geheel los van de casus yantai, waaraan eventuele buitenlandse activiteiten van instellingen volgens 
de NL wetgeving aan moet voldoen. 

> Ik zou daar wel voor voelen, omdat de RUG dit wel kan gebruiken richting haar voormalige Chinese 
partners. Bovendien verdient de RUG mi wel een steuntje in de rug nu zij geheel breekt met yantai. 

> Wat vind jij? 

> Gr 
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verleent. Deze afwijzingsgrond is in Iijn met het gestelde in artikel 7.10a van de 
WHW. 

Onze referentie 

In artikel 6.10 van het uitvoeringsbesluit WHW 2008 is beschreven wat de inhoud 
van een aanvraag voor toestemming voor een opleiding in het buitenland moet 
zijn. De aanvraag moet op grond van artikel 6.9, onder b, van het 
uitvoeringsbesluit vergezeld gaan met een schriftelijke verklaring van de 
voorafgaande instemming van de universiteits- of medezeggenschapsraad. Zoals 
bekend is is een dergelijke aanvraag door de RUG niet ingediend omdat er binnen 
de instelling geen overeenstemming was en het daarom niet mogelijk was een 
verklaring van instemming door de medezeggenschapsraad te overleggen. 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd 

Met vriendelijke groet, 
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Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Disclaimer 

Deze e-mail en/of bijlage(n) be vat mogelijk persoonsgegevens en dient vertrouwelijk te 
worden behandeld. Deze e-mail en/of bijlage(n) dient door u verwijderd te worden 
wanneer de persoonsgegevens niet /anger noodzakelijk zijn voor het doel van de 
verwerking. Lees hier hoe de RUG omgaat met uw persoonsgegevens. 

This email and/or attachment(s) may contain personal data and must be treated 
confidentially. You must delete this email and/or attachment(s) when the personal data 
included is no longer necessary for the purpose of processing. Please read the 
following information about how the UG processes your personal data. 



Van: 	 [mailto• 	 @minbuza.nl] 
Verzonden: vrijdag 12 april 2019 9:32 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: VERTROUWELIJK / ambassade Beijing / debriefing Yantai 

Beste collega's, 
Bijgaand stuur ik u een bericht van onze ambassadeur, 	 , met een debriefing van een gesprek dat wij 
voerden met de 	 het CvB van de RUG (en diens metgezel), na hun overleg met Chinese partners over 
het mislukken van de gezamenlijke branch campus in de stad Yantai. 
Met vriendelijke groet, 

I 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands I 

4 Liangmahe Nanlu I 100600 Beijing I People's Republic of China 
t; -41JIIIIK-1-:9iITIM1g4-g-  I Elf ghl I 100600 
T: +86 
M: +86 
W: NL Website I EN Website I CN Website  

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht 

dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 

the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any 

kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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het kader van een staatsbezoek is aangekondigd, onder toeziend oog van voorzit-
ter Xi en de Koning, is daarbij zwaarwegend: lager geplaatsten kunnen niet zo-
maar een andere koers inslaan. 

Onze tolk noteerde on dit punt: 	vertelde over een brief van 
OCW die hij in februari ontvangen had, waarin de geldende wet- en regelge-
ving ten aanzien van het verzorgen van Nederlandse opleidingen in het bui- 
tenland uitgelegd werd. 	gaf aan hierover teleurgesteld te zijn, 
omdat de brief niet duidelijk was over de concrete consequenties voor de 
campus overeenkomst met de RUG. Nogmaals vroeg hij met nadruk om een 
officiele uitleg over het mislukken van de samenwerking, die aan Chinese 
zijde formeel nog niet is stopgezet. Pas als het Chinese Ministerie van Onder-
wijs hem meidt dat het project is afgelast, is dit voor hem een bestuurlijk 
felt, aldus 

stelcle samenvattend dat het mislukte project eerst definitief opgelost 
moet worden, voordat nieuwe vormen van samenwerking mogelijk zijn, zowel met 
de RUG als wellicht met andere universiteiten. Hij is bereid hiervoor het nodige te 
doen, inclusief een extra reis naar de Chinese provincie, dat ook opgevat kan wor-
den als gebaar van goede wil aan 

Zowel de door ons ingeschakelde tolk als 	 benadrukten verder de 
positieve toon van het gesprek, inclusief de wens om op een aantal onderwerpen 
te blijven samenwerken, die pasten bij de 2035-strategie van de CAU: de combi-
natie voeding en gezondheid, ruimtelijke geografie, engineering; studentenuitwis-
selingen en wetenschappelijk onderzoek. 

Terzi'de: 	 Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG, 
was deze dag toevallig ook op de CAU aanwezig om 

College of Humanities and Development Studies te ontmoeten 
en de mogelijkheden voor een double degree-programma en uitwisselingsmoge-
lijkheden te bespreken. 

Nota bane 

Over schadeclaims werd niet gesproken, ook met ons niet. Dit brengt ons 
tot het advies op dit punt behoedzaam te blijven. 	gaf in het ge- 
sprek aan dat de lokate overheid van Yantai en de provinciale overheid 
van Shandong minder begrip hebben voor de situatie en vooralsnog in de 
veronderstelling zijn dat de campus er zal komen. Omdat eventuele 
schade bij stad en provincie ligt, een bedrag van naar schatting 30 mil-
joen euro, kan pas na een gesprek tussen RUG en deze twee partijen dui-
delijk vastgesteld worden of de RUG inderdaad gevrijwaard blijft van 
schadeclaims. 

Datum 
2 april 2019 

Onze Referentie 
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