
Achtergrondinformatie Hoger Onderwijs China 

1. Algemene informatie  
Uit het buitenland naar China  

China wil meer buitenlandse studenten naar het land trekken. De overheid heeft zich tot doelstelling 
gesteld voor 2020 per jaar 300.000 buitenlandse studenten aan te trekken (tegenover 140.000 in 
2005); 

- hiervoor stelt men 10.000 beurzen beschikbaar; 
- in totaal zijn 568 universiteiten geclassificeerd om buitenlandse studenten te ontvangen; 

het merendeel van de buitenlandse studenten komen naar China voor de volgende studies 
o traditionele Chinese medicijnenstudie 
o Chinese taal en cultuur (in totaal studeren wereldwijd 30 miljoen studenten Chinees); 

China is een populair land bij Nederlandse studenten. In het academisch jaar 2004/2005 brachten 100 
Nederlandse studenten (een gedeelte van) hun studie in China door. 

Uit China naar het buitenland  
- Per jaar gaan ongeveer 100.000 Chinese studenten naar het buitenland; 
- 93% betaalt deze buitenlandse studieperiode zelf, of ontvangt een beurs van de ontvangende 

instelling; 

- De populairste bestemmingen voor Chinese studenten zijn: 
o Verenigde Staten 
o Groot-Britannia 
o Duitsland 

Belangrijkste studies waarvoor Chinese studenten naar het buitenland gaan: ICT-studies, high-tech 

landbouwstudies, gezondheidsstudies, energie en milieustudies, toegepaste sociale wetenschap en 
studies gerelateerd aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 

- In Nederland studeerden in 2005 ongeveer 5000 Chinese studenten; 
- Het aantal Chinese studenten in Nederland is de afgelopen jaren sterk teruggelopen 

o In 2003 werden 2.566 studievisa uitgegeven aan Chinese studenten die in Nederland kwamen 
studeren, 

o In 2005 waren dit er nog maar 1.293. 

2. NESO Beijing 
- De NESO in Beijing is officieel in juni 2001 geopend; 
- deze NESO is opgericht in samenwerking met het Chinese Service Center for Scholarly Exchange 

(CSCSE). Deze organisatie kan gezien worden als de Chinese Nuffic; 

in totaal werken 11 mensen bij deze NESO. Het is daarmee een van de grotere kantoren; 
- de NESO Beijing is erg actief in de promotie van het Nederlands hoger onderwijs in China. Zo werden 

in 2005 

o 20 internationale beurzen bezocht in 13 steden 
o 22 "Study in the Netherlands" seminars georganiseerd 

- ook was de NESO met regelmaat in het Chinese nieuws en worden verschillende promotionele 
activiteiten ontplooid als direct mail richting 2700 potentiele studenten en het plaatsen van 
advertenties; 

- de NESO heeft vier grote projecten: 
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o Vorig jaar ontwikkelde de NESO de 'Study in China' campagne, om Nederlandse studenten 

naar China te trekken. Deze campagne bestond uit een informatiebrochure, een website en 
een succesvolle beurs in Leiden (november 2005) waar studenten geinformeerd werden over 
studeren in China. 

o Verder is de planning een stageloket op te zetten, dat studenten die in China stage willen 
lopen, kan koppelen aan stageplekken in China bij Nederlandse of Chinese bedrijven. 

o In 2005 heeft uw voorganger met uw Chinese collega een overeenkomst getekend voor de 
wederzijdse erkenning van graden en diploma's. In Nederland heeft de Nuffic een belangrijke 
rol in de internationale diplomawaardering, in China is dit de Chinese Service Center for 

Scholarly Exchange (CSCSE). Binnen de NESO gaan beide organisaties nu samenwerken op dit 
gebied. Begin dit jaar zijn medewerkers van het CSCSE door de Nuffic geinformeerd over de 
wijze waarop diplomawaardering in Nederland gebeurt. Dit is een eerste stap in de richting 
van een volledige wederzijdse erkenning van graden en diploma's. 

3. Alumni netwerk 
Een vierde belangrijk initiatief van de NESO China is het alumni netwerk; 
het Netherlands Alumni Network in China (NANC) werd eind 2004 opgericht; 
het is het eerste netwerk in China van en door alumni van Nederlandse hoger onderwijs en 
onderzoeksinstellingen; 

- de NANC werd opgezet door een groep actieve en enthousiaste alumni in samenwerking met de NESO 
in Beijing; 
deze NESO vormt ook het secretariaat van het Alumni netwerk; 

- iedereen die zes maanden of langer in Nederland heeft gestudeerd of onderzoek heeft gedaan aan 
een Nederlandse instelling, kan bij het netwerk aansluiten; 

- dit geldt voor Nederlanders en Chinezen, maar ook voor andere nationaliteiten; 
- via het alumninetwerk probeert de NESO Beijing het Nederlands hoger onderwijs en onderzoek te 

promoten in China. 

4. Preparatory courses 
Preparatory courses zijn cursussen Engels die (Chinese) studenten volgen bij een Nederlandse hoger 
onderwijsinstelling ter voorbereiding op het reguliere onderwijs van deze instelling. Vaak duurt deze cursus een 
jaar. 

Hoger onderwijsinstellingen die deze preparatory cursussen aanbieden, doen dit om het niveau van hun 
onderwijs op peil te houden, in het kader van de gedragscode internationale studenten. 
De Chinese ambassade in Nederland heeft twijfels bij de relatief grote instroom aan Chinese preparatory 
course studenten, die dus (nog) geen reguliere HO programma's gaan volgen. De kans op problemen 
(bijvoorbeeld bij doorstroom naar regulier HO) is bij deze groep hoger dan bij reguliere HO studenten. 
Preparatory Courses worden ook vaak in verband gebracht met puur commerciele onderwijsactiviteiten. De 
Chinese ambassadeur heeft met name verwezen naar Preparatory Courses bij CHN en de Haagse Hogeschool. 

5. Samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Chinese hoger onderwijsinstellingen  
- Er bestaan tal van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Chinese hoger 

onderwijsinstellingen. Een compleet overzicht hiervan bestaat echter niet. Dit komt omdat veel van de 
samenwerkingsverbanden 'slapend' zijn, er jaarlijks velen bijkomen, of afgesloten worden; 

- gesteld kan worden dat 40 tot 50 Nederlandse hoger onderwijsinstellingen een actieve samenwerking 
hebben met een Chinese instelling; 
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- deze samenwerking loopt van studentenwerving tot het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek, 
gezamenlijke curriculumontwikkeling, docentuitwisseling, het opzetten van joint degrees, of 
consultancy taken. 

- De meest recente ontwikkelingen in de samenwerking tussen Nederlands en Chinees hoger onderwijs 
zijn: 

o Samenwerking van de Universiteit Twente en Hunan Universiteit. Samen gaan zij een 
Internationale MBA-opleiding aanbieden. Deze bestaat uit verschillende modules, waarbij de 
studenten afwisselend in Nederland en China cursussen volgen. De studie rond of met een 
afstudeermodule van 6 maanden uitgevoerd bij bedrijven in China onder begeleiding van een 
duo van een Nederlandse docent en een Chinese docent. De opleiding staat open voor 
individuele studenten en studenten van Chinese bedrijven. Gevraagd wordt een 

(technische)vooropleiding op bachelorniveau of vocational training met praktijkervaring. Op 
dit moment wacht het samenwerkingsverband op een erkenning van de opleiding door de 
Chinese overheid. 

o De Christeliike Hogeschool Leeuwarden (CHN) heeft in september 2006 een joint venture 

ondertekend met haar Chinese partner, de investeringsmaatschappij Royalton Investment. 
Samen richten zij in Duijangyan een CHN Royalton University China op, waar de CHN vijf 
opleidingen gaat verzorgen. 

6. Dutch studies center in Shanghai  
- Op 24 september 2005 is aan de Universiteit van Fudan een Dutch Studies Centre geopend; 
- dit studiecentrum vormt onderdeel van het Centre for European Studies; 
- 	zo is er ook een Austrian centre geopend; 
- doel van het studiecentrum is een beter begrip en betere kennis to realiseren onder Chinese 

studenten over Europa. 
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Hogescholen en bestaande en gewenste samenwerking met Chinese instellingen; 

L 	Het program ma 
Hebben jullie op dit moment bepaalde ideeen of wensen voor programma onderdelen? Is er bijv. 
behoefte aan matchmaking, of juist verdieping met bestaande partners? 

Daarnaast de vraag of er bepaalde onderwerpen zijn die volgens jullie zeker besproken zouden moeten 
worden? Zijn er bijv. problemen (in wet en regelgeving) die opgelost moeten worden, of zijn 
er ideeen voor nieuwe vormen van samenwerking? etc. 

Zijn er bepaalde wensen ten aanzien van de samenstelling van de Chinese delegatie? Ma.w. zijn er 
bepaalde instellingen die jullie graag naar Nederland zouden zien komen? 

Bestuurscommissie Internationalisering van de VH  
Dit bezoek zou verder moeten gaan dan alleen kennismaking. Tot nu vindt samenwerking vooral plaats 
op bilateraal niveau, dat zou een plan hoger getild moeten worden naar systeemniveau. China is daar 
mee bezig, maar vraag is hoe ver dat gevorderd is. Men is bezorgd dat China op dit vlak nog niet veel 
verder is qua profilering. CEAI is een soort zusterorganisatie, maar dit ligt heel dicht bij de overheid. 
Het is van belang dat Nederlandse hogescholen samen optrekken in China. 

Als onderdeel van het programma kan een ontmoeting staan met Chinezen die in Nederland studeren. 

Zuyd 
Biedt aan dat de delegatie op bezoek kan komen bij de hogeschool in relatie tot de opleiding Chinees. 

NHTV 
NHTV wenst graag actief betrokken te zijn/worden bij dit bezoek. Zoals je weet zijn wij aangesloten 
bij het living lab hospitality/tourism en wij hopen dan ook in juni zo ver te zijn dat er een aantal 
concrete zaken spelen. Wij zien de komst van een Chinese delegatie vooral als een mogelijkheid tot 
verdieping van bestaande contacten. Matchmaking zien wij niet op die wijze zitten. 

Als er een aantal partners van de LL komen, dan kan de agenda natuurlijk voor een deel daar aan 
besteed worden. 

Volgens mij staat Living Lab sowieso op de agenda. 

Qua dringende issues zien wij nog steeds het visum probleem voor studenten die stage willen lopen in 
China. Dat moet echt opgelost worden. 

HAS 
Op zich heeft de HAS geen speciale wensen. We gaan ons HAS-breed orienteren op welke landen onze 
focus zouden moeten hebben in het internationaliseringsbeleid en het is goed voorstelbaar dat China 
een van die focuslanden zal worden. Maar welke instelling of organisatie voor ons interessant is, is nu 
lastig aan te geven. Misschien kan dat een doel zijn als de delegatie Nederland bezoekt: kennismaken 
en bekijken wie past bij de HAS. In dat kader is het voor ons vooral interessant om te weten of er zgn. 
'groene' instellingen vertegenwoordigd zullen zijn. 

Onlangs heeft de HAS deelgenomen aan de bestuurlijke handelsmissie die vanuit de provincie Noord-
Brabant werd georganiseerd. De HAS heeft toen een goed gesprek gehad met Nanjing Agricultural 
University (http://english.njau.edu.cn/),  en die willen graag met ons samenwerken. 
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Indien de NAU vertegenwoordigd is in het aanstaande bezoek, zou een ontmoeting voor de HAS zeer 
wenselijk zijn. 

Hetzelfde geldt voor de SAES (Shanghai Academy of Environmental Sciences); met deze instelling 
heeft de HAS in 2012 diverse ontmoetingen gehad (zowel bij hen als bij ons) en dit heeft geleid tot een 
MoU en een gedetailleerd uitgewerkt onderzoeksvoorstel, maar tot concrete samenwerking is het 
helaas nooit gekomen. De oorzaak daarvan is vooral te zoeken in gebrek aan (financiele) capaciteit om 
e.e.a te realiseren. 

Indien SAES deel uitmaakt van de delegatie, zou een gesprek wellicht gewenst zijn, om te kijken of de 
samenwerking nieuw leven ingeblazen zou kunnen worden en zo ja, op welke wijze. Indien SAES in 
principe geen deel uit zou maken van de delegatie, dan hoeft dit verzoek, wat ons betreft, niet speciaal 
gedaan te worden. 

Tot slot is er de Beijing Agricultural University (BAU). BAU heeft aangegeven met de HAS te willen 
samenwerken t.b.v. het verzorgen van een cursus voor een groep BAU studenten; momenteel zijn wij 
met de bemiddelende instantie, EUC China, in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Mocht 
BAU vertegenwoordigd zijn in de delegatie, dan zou het niet alleen prettig, maar wellicht ook nuttig 
zijn om hen op de HAS te ontvangen, persoonlijk te ontmoeten en de samenwerking verder inhoud te 
geven. 

HZ 
Met name partner Ocean University Shanghai willen we graag in het kader van deze missie naar 
Nederland halen. 

Weet jij zo wie de organiserende instelling is in China? Dan kunnen we Ocean University Shanghai 
daar naar toe verwijzen. 

Design Academy Eindhoven 
Het OBK (Overleg Beeldende Kunst en Vormgevingsopleidingen) is een overleg tussen directeuren 
van Kunstvakopleidingen in Nederland. Binnen dat overleg heeft DAE voorgesteld om evt. een 
gezamenlijk moment in te lassen tijdens de missie of bijvoorbeeld een tour langs de NL instellingen 
met geInteresseerde partijen. Is dat wellicht een idee voor de invulling van het programma? 

Fontys  
Onze andere instituten doen ook e.e.a. maar geven aan dat de communicatie vaak stroef verloopt. 
Mogelijk verdieping van de samenwerking wordt vaak niet besproken, mede om die reden. Er is 
interesse om aan te sluiten bij eventuele initiatieven die in/met China gestart worden, maar dit heeft bij 
de meeste instituten geen (top)prioriteit. 

Dit komt mede ook door een terugval/koerswijziging t.a.v. Chinese studenten binnen onze opleidingen 
door de relatief hoge uitval onder deze groep: het niveau van Engelse taalvaardigheid en de problemen 
om mee te komen in samenwerkingsprojecten in het onderwijs blijkt voor veel Chinese studenten 
lastig. Doordat dit vaak niet of te lezen is aan (hoge) cijferlijsten, concentreren wervingsactiviteiten van 
onze instituten zich meer op andere landen. 

Mochten de door Fontys genoemde instellingen onderdeel uitmaken van de delegatie, dan zou het een 
mooie gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. 



2. Update inventarisatie bestaande samenwerkingsverbanden 
Ongeveer een jaar geleden is er een inventarisatie gemaakt van de reeds bestaande 
samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en Chinese instellingen. Dew inventarisatie staat in de 
bijlage. Zouden jullie hiernaar willen kijken en waar nodig verbeteren en/of aanvullen? 

Hogeschool  Sam enwerking met: Gewenste samenwerking met: 

Inholland Vanuit opleiding Greenport Business and Retail: 
• Shanghai Normal University, Shanghai 
• Agricultural University of Hebei, Baoding 

Vanuit domein Techniek, Ontwerpen en ICT: 
• Hebei University of Science & Technology (via 

provincie Zuid Holland) 
• Harbin Institute of Technology, campus Weihei 

(uitvloeisel van bezoek gemeente Alkmaar) 
• Northwestern Polytechnic University, Xi'an 

(Aeronautical Engineering, ICT). 

Er ligt een vraag vanuit de Agricultural 
University of Beijing voor een mogelijke 
samenwerking. (December 2014) Under 
construction ! 

Stenden 

Fontys 

• Yunnan Agricultural University 
• China Agricultural University  
• Beijing University of Technology 
• South China Technical University 
• China Academy of Art 
• Beijing Foreign Studies University (BFSU) 
• Beijing Technology and Business University 

(BTBU) 
• Beijing University of Technology (BUT) 
• China Academy of Art 
• Communication University of China 
• Jianghan University 
• Lingnan University 
• The Hong Kong Polytechnic University 
• The Institute for Tourism IFT Macau 
• The University of Macau  
• The Hong Kong Institute of Education 

Op het gebied van Tourism en Hospitality. 

• Chengdu University of Technology 
• Shandong Women's University 
• Yinxing Hospitality Management College 

(YXHMC) of CUIT which was jointly founded by 
Chengdu University of Information & Technology 
(CUIT) and Chengdu Yinxing Co. Ltd.. 

Op het gebied van Business en Logistiek: 
• School of Economics and Management, Zhejiang 

University of Technology  
Fontys Academy for Creative Industries 
• Changzhou university 
Fontys Hogeschool Marketing Management 
• Shanghai University of Finance & Economics 
Fontys Hogeschool Marketing Management 
• Hong Kong Polytechnic University  

Van Hall 
Larenstein 
Zuyd 
NHL 
Hanze 



Fontys International Business School 
• Shanghai Institute of Foreign Trade 
Fontys International Business School 
• Beijing Technology and Business University 
Fontys University of Applied Sciences 
• Sun Yat-sen University 

Kwalitatief gezien hebben onze instituut Marketing 
Management met opleidingen als Commerciale 
Economie en International Business (in Eindhoven) en 
International Business School (Venlo) de meeste 
contacten: 
• NJIT (Nanching Institute of Technology). Partner in 

wording. Huidige status is het uitwisselen van 
curricula om to komen tot een double degree program. 
Veel mogelijkheden voor stage en 
docentenuitwisseling. 

• Taihu University of Wuxi. Partner in wording. Zij 
hebben Memorandum of Understanding opgestuurd. 

• SUFE (Shanghai University of Finance and 
Economics). Reeds 10 jaar een partner voor 
studentenuitwisseling. Elke half jaar komen er 4 
studenten van SUFE naar IBMS Eindhoven en gaan 4 
studenten van IBMS Eindhoven naar Shanghai/SUFE. 

• Daarnaast is in Nanching ook een belangrijke 
partner/agent die voor IBMS Eindhoven de 
recruitment doet in de Nanching area. 

NHTV • Fudan University 
• The Institute for Tourism IFT Macau 
• The Hong Kong Polytechnic University 

Onderhandelingen bezig met 
• Zheijiang University 
• Changzhou University 
• Donghua University 
• Sun Yat-sen University 
• Shanghai Institute of Tourism 

Haagse • Tian Fu College of Southwestern University of 
Finance and Economics 

• Xi'an International studies Universty 
• Guizhou University 
• Sotfware School, Xiamen University 

In gesprek met: 
• Xi'an Jiaotong-Liverpool University 
• Shanghai University of Finance and 

Economics (SUFE) 
• Beijing University of Chemical 

Technology (BUCT) 
• Sydney Institute of Language and 

Commerce (SILC) 
• University of International Business 

and Economics (UIBE) 
• Beijing Foreign Studies University 

(BFSU) 

KABK / 
Royal 
Academy of 
Art/ 
University of 
the Arts, The 
Hague  
Saxion  

• Chinese Academy of Fine Arts (CAFA) 

• Beijing Jiaotong University 



• Nanchang Institute of Technology 
• Nanjing Institute of Technology 
• Sanyang Institute of Technology 
• Beijing University of Technology 
• Business School, Hunan University Changsha 

AHK 	• Filmacademie Beijing 
• Conservatorium Beijing 

Avans / 
Avans 
School of 
International 
Studies 
Hogeschool 
Utrecht 

Gereformeer 
de 
Hogeschool 

HKU 

HAS 
Hogeschool 

HZ UAS 

Design 
Academy 
Eindhoven 
(DAE) 

• 

• Nanjing University of Technology 
• Ningbo University 

HU business school het meest actief in China: 
• Beijing University of Technology: Chinese 

Language and Culture (minor doing business in 
China, HU Business) 

• Shanghai University of Finance & Economics, 
Chinese Language and Culture (HU Business, 
minor doing business in China) 

• Wuhan University of Technology, Technology (HU 
Economics)  

Chonggoing Technology and Business University, 
Modern International Art & Design Academy  
• Shanghai Academy of Environmental Sciences 

• Shanghai Maritime University (voor Engineering) 
• Ocean University Shanghai (voor Water 

Management)  
• DAE heeft op dit moment een MOU met CAFA 

(Beijing)  

GH is geInteresseerd in partners met een 
onderwijs aanbod op de terreinen: 
• Onderwijs 
• Gezondheidszorg 
• Social Work 
• Theologie 

Bij voorkeur samenwerking met instituten 
met een christelijke levensbeschouwing  

• Nanjing Agricultural University 
(eerste contact is gelegd tijdens laatste 
missie provincie N-Brabant) 

• Beijing Agricultural University (work 
in process)  

• 

• is bezig met samenwerking met 
Nanjing University of the Arts 

• zal half januari een 
Workshop/symposium in Guangzhou 
organiseren. Ook bereiden we een 
MOU voor met Guangzhou Academy 
of Fine Arts 

• De DAE Self Unself tentoonstelling 
zal gaan naar Macau, opening 15 
januari, evt. door naar Hong Kong 
(daar heeft DAE connecties met 
PolyU)  
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Factsheet situatie sluiting NESO kantoor 

Reden sluiting Neso kantoor 
De aanleiding voor het sluiten van Neso China is het eindigen van de overeenkomst tussen de Neso 
en CSCSE (Chinese Service Center for Scholarly Exchange). CSCSE is een agentschap van het 
Chinese ministerie van onderwijs dat zich bezighoudt met onder meer de studentenuitwisseling en 

diplomawaardering. De Nuffic meldt dat CSCSE meer zeggenschap wil hebben over de 
samenwerkingsrelaties tussen instellingen en de mobiliteit van studenten. De Nuffic kan hier niet 
aan beantwoorden, gezien de autonomie van onze instellingen en de vrije mobiliteit van studenten. 

De Nuffic verkent momenteel de juridische basis voor een nieuw Neso-kantoor in Beijing. Dit 

kantoor zal kleiner zijn, gelijkwaardig aan de andere Neso-kantoren (3 a 4 personen). De Nuffic is 
voornemens de werkzaamheden na de sluiting per 1 juni 2010 tijdelijk vanuit Den Haag uit te 
voeren. Het Neso-certificaat blijft in Den Haag. Dit is een belangrijke dienst ter verzekering van de 
validiteit van Chinese diploma's, de motivatie en de beheersing van het Engels voor een studie in 
Nederland. 

De strenge regels voor buitenlandse organisaties om zich in China te kunnen vestigen bepalen dat 

zij afhankelijk zijn van een Chinese partnerorganisatie. Het Neso-kantoor dient daarom gelieerd te 
zijn aan een Chinese partner. 

Zonder een Neso-kantoor is de bewegingsvrijheid van de Nederlandse instellingen in China 
onzeker. Ook voor de Nederlandse instellingen is het noodzakelijk om een door de Chinese 
overheid erkende ingang in het Chinese onderwijsveld te hebben. Activiteiten hierbuiten worden 
door de Chinese overheid niet toegestaan. Het Neso-kantoor -gekoppeld aan een Chinese partner-
biedt deze noodzakelijke ingang voor onze instellingen. 

Betrokkenheid ambassade zoals verteld door ambassadeur- 
In de loop van 2009 waarschuwde directeur Neso, 	 ) de Nederlandse ambassadeur in 
Peking, 	 , herhaaldelijk voor verergerende problemen met de Chinese joint venture 
partner CSCSE. Op zijn verzoek heeft de ambassadeur begin dat jaar ook een seminar 
toegesproken waar die organisatie een belangrijke rol speelde. Tijdens een bezoek aan Nederland 

in het vroege najaar 2009 heeft de ambassadeur contact gezocht en gesproken met Nuffic 
directeur 	 (samen met 	Communcatie, 	 ) . De 
ambassadeur heeft toen zijn bemiddeling aangeboden. De Nuffic heeft hiervan acte genomen. 
In diezelfde week bezocht de ambassadeur U. U benadrukte in dat gesprek volgens de 
ambassadeur het belang dat OCW hecht aan het Neso-netwerk. 

In november, begin december 2009, werd duidelijk dat het verkeerd zou gaan. 	en de 
ambassadeur voerden in die tijd tamelijk intensief contact, in het bijzonder over de vraag wanneer 
en hoe het Chinese Ministerie van Onderwijs door de ambassadeur benaderd zou worden. Daarbij 

heeft de ambassadeur vooropgesteld niets te doen zonder voorafgaand overleg met Nuffic. 
meldde daarop de regie in handen te hebben en pas gebruik te maken van het aanbod 

wanneer dat hem 	 ) opportuun zou lijken. 

Een en ander kreeg begin maart opvolging in de vorm van een verzoek van 	 OM 

te demarcheren op Onderwijs (op DG niveau). Het verzoek van de ambassadeur off! 
mee te nemen bij die gelegenheid (om de Nederlandse eendracht te demonstreren en voor 
deskundig advies) acht zij minder handig. 



Twee weken geleden heeft de ambassadeur een gesprek gevoerd op het Chinese ministerie van 
Onderwijs. Het gesprek verliep in vriendelijke sfeer. de ambassadeur had het gevoel dat het wel 
goed zal komen, maar dat de Nuffic er niet aan zal ontkomen de Chinezen meer invloed to geven. 
De ambassadeur heeft zich beperkt tot de observatie dat de ambassade met veel belangstelling de 
verdere ontwikkelingen volgt, dat de Nederlandse academische wereld enorme belangstelling voor 
China aan de dag legt en dat we hopen dat de stroom van studenten naar Nederland geen hinder 
zal gaan ondervinden van het feit dat er tijdelijk geen Neso in China is. 



Partner Major objectives What's in for you? General 
contribution 

Better quality of 
labor force, access 
to high-qualified 
human resources 
and real-life 
research expertise, 
access to markets, 
PR, marketing, 
showcase, 

• Being part of an international 
business and knowledge network 
offering new business, market 
opportunities and 
internationalization opportunities 

• Being able to co-define and 
implement research topics for 
universities to benefit your company 
and/or industry 

Provide input for 
research agenda, 
competencies of 
students 
Provide research 
topics that can 
be taken as 
(student) 
research projects 

Companies 

Zaterdag 2 november 2013 - Lancering Living Lab Hospitality 
Bijlage 2 - Achtergrondinformatie Proposal Sino-Dutch Living Lab Hospitality 

Introduction Living Lab 
Nuffic is co-developing a new instrument for international collaboration called Living Labs. Each 
Living Lab is a bilateral triple helix initiative that is driven by education. It connects companies and 
governments with education institutions through students, lecturers and 
researchers who apply their specialized expertise in a specific sector to real-life challenges. 
The Living Lab links in with the economic priorities in both the Netherlands and the various 
countries by targeting a sector that is a strategic industry in both countries. So far four pilot Living 
Labs were identified in Korea (Creative Industry), Brazil (BioBased Economy/ Agriculture), Russia 
(Energy) and Indonesia (Logistics). 

Sino-Dutch Living Lab in Hospitality 
Nuffic would like to explore the opportunity to initiate a Sino-Dutch Living Lab in Hospitality. We 
are looking forward to welcoming partners from China and The Netherlands to work together on 
joint-development of human capital and applied knowledge in close cooperation with industry. 
Herewith the Living Lab contributes to the national agenda's on hospitality both in The Netherlands 
and China. Improving the labor market, professionalizing the sector and bringing innovation to the 
hospitality industry are major activities on these agenda's. The Living Lab does so by improving the 
triple helix collaboration in both countries, and exchanging best practices on education, applied 
research and labor market relevance between the two countries. 

The overall objectives of the Sino-Dutch Living Lab in Hospitality are: 
• To position the Netherlands as a long term education & knowledge partner for the Chinese 

hospitality sector and vice versa 
• To combine Dutch and Chinese expertise to advance innovative solutions for the 

hospitality challenges in both countries 
• To act as a bilateral education & knowledge platform facilitating trade & investment (access 

to markets) for the hospitality sector in both countries 

On the last page an overview is given in terms of expected objectives, outcomes and contributions 
from the various triple helix partners in this foreseen Sino-Dutch Living Lab. 

Dutch initiating partners of the Sino-Dutch Living Lab in Hospitality 
So far Nuffic has identified three Dutch Universities of Applied Sciences (Stenden, Saxion and 
Zuyd) and one Dutch vocational training institute (ROC Mondriaan) who have showed their genuine 
interest in co-developing this Sino-Dutch Living Lab in hospitality together with their existing 
and/or new Chinese educational counterparts. Next to the participation of educational institutes we 
are looking for cooperation with Dutch and Chinese businesses and government partners. Possible 
interesting partners in China are the NBTC (Netherlands Bureau for Tourism and Convention), the 
Benelux Chamber of Commerce and NANC (Netherlands Alumni Network in China). 

Start of the Sino-Dutch Living in Hospitality 
In order to kick-start this Living Lab we invite interested Dutch & Chinese educational institutes, 
businesses and governments to (1) provide specific topics that can be taken as (student) research 
projects and (2) give support for internship & thesis assignments for Dutch & Chinese students. 
Next step would be to define (partly based on the outcomes of these student (research) 
assignments) a bilateral applied research agenda that will guide and focus the future development 
of this Sino-Dutch Living Lab in Hospitality. 
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Improving 
international 
learning 
experience of 
students, lecturers 
and researchers by 
carrying out real-
life research 
To get access to 
an international 
network of peer 
universities with 
industry support in 
the selected sector 

Contribute to the 
implementation of 
regional, national 
and international 
strategies on 
selected sector & 
internationalisation 

improving 
collaboration in 
networks 
(suppliers, clients) 

• Being able to interest graduated 
students to work for your company 

• Provision of an innovative 
community offering learning and 
training opportunities for current 
staff and future employees 

• Enabling rapid prototyping in a low-
cost and low-risk environment to 
fast-track innovation by creating, 
testing and demonstrating 
technologies, products and services 

• Exposure: signature projects, 
political engagement, references for 
investors 

• Strengthening your network with 
universities in one of the leading 
countries within the selected sector 

• Being part of a network integrating 
education, research and industry 

• Offering students, lecturers and 
researchers an inspiring international 
environment 

• Leadership: opportunity to be a 1st 
choice of students, lecturers, 
researchers and industry 
collaboration 

• Provision of superior learning and 
training opportunities for students, 
lecturers and researchers and 
research & development impact 

• Leveraged financing opportunities  
• A showcase & instrument of triple 

helix working on sector innovation 
and human capital development 

• Align and integrate education & 
research with industry demands 

• Expand and strengthen bilateral 
international relations 

• A method to support 
internationalization of the education 
and industry sector 

and study 
subjects 
Make available 
facilities, cases 
and resources 
(staff) to enable 
students, 
lectures and 
researchers to 
implement the 
research topics 
at the premises 
of the companies 

Develop in co-
creation with 
industry the 
research agenda 
Align curriculum 
with research 
agenda 
Make available 
students, 
lecturers 
researchers and 
professors 

Support & 
promote 
Provide 
supportive rules 
& regulations 
and financial 
means (seed-
money, 
scholarships 
etc.) 
Policy learning  

Universities 
(Education & 
Research) 

Governments 
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Wederkerige Mobiliteit 
Op het gebied van mobiliteit kunnen er tot nu toe ruwweg twee groepen worden onderscheiden: bursalen en 
free movers. Daarbij ligt het accent op eenzijdige mobiliteit van Chinese studenten naar Nederlandse 

instellingen. In het kader van wederkerige beurzenprogramma's gaat een beperkt aantal Nederlandse 
(voornamelijk sinologie) studenten naar China. 
Recentelijk echter hebben Chinese onderwijsinstellingen een aanvang gemaakt met het vergroten van de 

wederkerigheid in mobiliteit door zich te presenteren op een Chinadag in samenwerking met de Universiteit 
Leiden. Doordat het aanbod Engelstalige opleidingen in China nog onderontwikkeld is, ligt het niet in de rede 
dat het aantal Nederlandse studenten in China de komende tijd substantieel zal toenemen. Wel is het zaak de 
initiatieven van China als aanbieder van (internationaal) onderwijs voor buitenlanders te blijven volgen. 

Aantrekken van Chinees (top)talent 
Bij het aantrekken van (talentvolle) studenten is het van belang dat de Nederlandse instellingen een eigen 
verantwoordelijkheid dragen als het gaat om het zich profileren in het buitenland. Het gaat daarbij om zaken 
als het verstrekken van transparante en gevalideerde informatie over de kwaliteit die zij bieden en de plaats 

die de geboden opleiding inneemt binnen het Nederlandse systeem, de diploma- en persoonsverificatie, de 
toetsing op de taalkennis die nodig is voor de opleiding en het zich verzekeren van de betrouwbaarheid van 

eventuele tussenpersonen. Daarom zullen zij binnenkort een gedragscode ondertekenen met afspraken over 
de werving van buitenlandse studenten. 

In de nieuwe Nederlandse beurzenprogramma's Huyens Scholarship Programme en Kennisbeurzen zal het 
accent sterker liggen op kwaliteit van de bursalen. Dit met het oog op verschillende doelen in Nederland, zoals 
het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en het versterken van de kenniseconomie. 

Joint programmes 
Nederland heeft een voor China interessant en breed onderwijsaanbod op verschillende onderwijsniveaus. 
Chinese instellingen geven regelmatig blijk van belangstelling voor samenwerking met Nederlandse collega-
instellingen bij het opzetten van gemeenschappelijke curricula. In een aantal gevallen is met succes een joint 
programme gerealiseerd met Chinese topinstellingen. 

De beperktere autonomie van de Chinese instellingen bij het aangaan van samenwerkingsverbanden leidt er 
vaak echter toe dat het opstarten van een joint programme vaak een lange en moeizame weg is. De 
toestemming die de Chinese overheid moet geven, laat vaak lang op zich wachten. Vaak ook is het voor 
Nederlandse instellingen onduidelijk hoe de verantwoordelijkheden op de verschillende overheidsniveaus zijn 
belegd. Teneinde hun positie in China te kunnen verstevigen, zijn Nederlandse instellingen gebaat met snellere 
instemming van het centrale Chinese overheidsniveau met samenwerkingsinitiatieven. 
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TER VOORBEREIDING 

Aan: 

nota 

Paraaf HO&S 

Datum 

Doel 

HO&S 

Van 

T +31-70 

Datum 
14 februari 2013 

Registratienr 

11.= 

Bijlagen 
1. Folder NAHSS 
2. Briefadvies AWT 
3. Advies AWT 

Kopie voor 

DIV. HO&S 

Datum afgedaan 

Gekoppeld registratienr. 

Deponeren in dossier 

Onderwerp: Kennismakingsgesprek Yvonne van Rooy 
over NAHSS 

Donderdag 21 februari (16.00-16.30 uur) heeft u een kennismakingsgesprek met 
Yvonne van Rooy. Ze heeft aangegeven het vooral te willen hebben over de 
Netherlands Asia Honours Summer School (NAHSS). Aanwezig zijn ook 

(NAHSS) en 	 (HO&S). 

OCW heeft tweemaal subsidie gegeven aan de NAHSS, in 2012 en recent in 2013. 
Dit waren eenmalige subsidies, van een toekomstige financiele bijdrage is geen 
sprake. Verdere subsidiering creeert precedentwerking en verhoudt zich slecht tot 
de subsidietaakstelling. Inhoudelijk kan OCW de NAHSS wel steunen. 

Toelichting 

Recente belangstellinp van China voor het Nederlands beroepsonderwijs  
Eind vorig jaar bezocht de Chinese 
Nederland. Zij sprak met S of dat OCW en het Chinese ministerie van onderwijs 
gaan zoeken naar een vorm om de top 100 Chinese beroepsonderwijsinstellingen 
te koppelen aan onze MBO- en HBO-instellingen. De Chinezen hebben 
vergelijkbare samenwerkingsverbanden al met enkele andere Europese landen. De 
Nederlandse instellingen zien vooral mogelijkheden om zo via de centrale Chinese 
overheid deuren te openen die tot nu op Iokaal en provinciaal niveau gesloten 
bleven. Directie IB heeft het voortouw om samen met BVE en HO&S, de koepels 
en enkele instellingen het gesprek te voeren met de Chinezen. 

Yvonne van Rooy  
Yvonne van Rooy was sinds 2006 collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht 
(UU). Per 1 december 2012 is ze overgestapt naar de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ). Eerder was ze staatssecretaris van Economische Zaken, CvB 
voorzitter van de Universiteit Tilburg en Kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad. 
Ze komt primair kennismaken vanuit haar functie in het supervisory board van de 
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NAHSS. Vanuit die rol was ze de afgelopen periode een drijvende kracht achter de 
NAHSS, ook in de contacten tussen de NAHSS en het ministerie van OCW. 

De NAHSS  
De Netherlands-Asia Honours Summer School biedt ambitieuze en excellente 
studenten de kans om deel te nemen aan een Summer School aan de Chinese 
University of Hong Kong, aan de National Taiwan University of aan de National 
Chengchi University in Taiwan. Tijdens de Summer School volgen deelnemers 
zowel cursussen op het gebied van business, management en engineering als op 
het gebied van humanities, social science en language. Dit komt overeen met 4-6 
ECTS. 

Datum 
14 februari 2013 

In 2012 is de eerste lichting studenten naar China gegaan, voor 2013 zijn de 
voorbereidingen in voile gang. De NAHSS wordt inhoudelijk en financieel gesteund 
door een groot aantal partners; zowel bedrijven, universiteiten als de overheid. 
Het ministerie van OCW heeft in 2012 een eenmalige subsidie gegeven aan de 
NAHSS. In 2013 is opnieuw besloten tot een eenmalige subsidie van 12.000 euro. 

4 OCW steunt het initiatief, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling om in 
de toekomst nogmaals een financiele bijdrage te geven. Het is aan het 
veld om dit soort initiatieven te financieren. Daarnaast creeert een nieuwe 
subsidie precedentwerking en worden momenteel juist tal van subsidies 
afgebouwd vanwege de subsidietaakstelling. 

AWT-adviezen over China en eerder onderzoek EUR  
De Adviesraad voor Wetenschap en Technologie (AWT) bracht in februari 2012 zijn 
advies uit over China getiteid "De Chinese Handschoen - Hoe Chinese en 
Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken". Toenmalig staatssecretaris Zijlstra 
heeft het advies mede namens M. ELI in ontvangst genomen. Het biedt een 
interessant inkijkje in de mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederland en 
China. Deze kansen moeten wat OCW betreft vooral door het veld worden 
opgepakt. Staatssecretaris Zijlstra heeft ook benadrukt dat hier geen extra 
middelen beschikbaar voor zijn. 

Recent heeft de AWT een aanvullend briefadvies uitgebracht waarin zij pleit voor 
een "Contact Point Netherlands-China" (CPNC). Dit zou een platform kunnen zijn 
dat bestaande netwerken bij elkaar brengt. De eerste editie van de NAHSS had 
ook als aanbeveling om tot een dergelijk China-platform te komen. Directie OWB 
werkt, in samenwerking met EZ en BuZa, momenteel aan de kabinetsreactie op 
het AWT advies China en dit aanvullende briefadvies. Planning is om deze eind 
maart/begin april aan de Tweede Kamer te sturen. 

Relevant is ook dat directie IB (in samenwerking met OWB) in 2011 door de 
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onderzoek heeft laten doen naar de 
mogelijkheden voor een nieuw Netherlands China Institute dat niet zou dubbelen 
met bestaande infrastructuren (zoals het NESO-kantoor in China, de NBSO's of de 
Science Attaché). Daar is uitgekomen dat de Nederlandse kennisinstellingen zeker 
ambities richting China hebben. De motieven daarvoor lopen echter sterk uiteen 
en de EUR concludeerde dat het daardoor lastig is om ze onder een dak te 
brengen. Wanneer de focus vooral zou moeten liggen op wetenschappelijk 
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onderzoek pleit de EUR voor een instituut dat een serieuze indruk maakt in China, 
en onderkent dat dat een omvangrijke exercitie zou worden. De AWT pleit voor 
een bescheidener platform van 5 boegbeelden met 2 fte ondersteuning. Als het 
veld daar behoefte aan heeft ligt het in de rede dat het veld daar ook zelf het 
initiatief in neemt. 

Datum 
14 februari 2013 

4 Het voorstel voor een Contact Point Netherlands-China lijkt waardevol en 
lijkt gedragen te worden door ten minste een deel van het veld. Het 
draagvlak zal verder worden gepeild. Het is echter aan bedrijven en 
onderwijsinstellingen zelf om het initiatief te nemen. OCW en EZ zijn niet 
van plan financieel bij te dragen. Dit zal in de Kabinetsreactie verder 
worden uitgewerkt. 
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Partneruniversiteiten 

Universiteit stad 	Centraal/facultair Betrokken RU-faculteit(en) 	Toelichting 

Hebei 
Academy of 
Medical 

Sciences 

Peking 

University 

Shanghai 	Shanghai Centraal 	 Statement 

Normal 	 of Intent 

University 

Tsinghua 	Beijing 	Facultair 	 Faculteit der Rechtsgeleerdheid 	Sinds 2007 

University 

UMC/Tandheelkunde Open 

contract 
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Faculteit NWI Afgesloten 
2006 

Faculteit der Medische 	 Sinds 1988 

Wetenschappen 

Faculteit NWI 

Hubei 
Medical 
University, 

Faculteit der Medische 	 2011-2014 
Wetenschappen/Tandheelkunde 

Afgesloten 
2006 

Capital 
Medical 
University 

Chinese 
Academy of 
Science 

Chinese 	Beijing 	Facultair 

Academy of 
Sciences, 
Research 
Center for 
Aquatic 

Ecosystems 

Beijing 	Facultair 

Beijing 	Facultair/Centraal Faculteit NWI 	 Sinds 1988 

Wuhan 	Facultair 

Beijing 	Facultair 

Beijing 	Facultair 



Overzicht van TUD onderwijsactiviteiten in China, Nieuw-Zeeland en Singapore 

Uitvraag naar aanleiding van de reis van minister Bussemaker (24/3 -  2/4 2014) 

Universitaire relaties in China 

21 

Universiteit 

Fudan University Shanghai  

Research 	Student 	Joint 	Joint 
exchange education Research 

centres 
x 	 1 

Harbin Institute of Technology Shanghai 	 x 
Tsinghua University Beijing 	 3 
Hohai University - Nanjing 	 x 
Wuhan University 	 x 
South China University of Technology 	 x 
Guangzhou. 
Beihang University Beijing 	 x 

Beijing Institute of Technology 	 x 

Southwestern University of Finance and 	 x 
Economics Chengdu 
Dalian University of Technology 	 x 
South China University of Technology 	 x 
Guangzhou 
The Hong Kong Polytechnic University 	 x 
Northwestern Polytechnical University Xi'an 	x 
Nanjing Hydraulic Research Institute 	 x 
Huazhong University of Science and 	 x 
Technology Wuhan 
East China Normal University Shanghai 	 x 
Tongji University Shanghai 	 x 
Shanghai Jiaotong University; 	 x 
Southeast University Nanjing 	 x 
Jilin University Changchun 	 x 
National University of Defense Technology 	x 
Hunan 

Double degree programmes met Chinese universiteiten: 

1. Double degree programme MSc Microelectronics met Fudan University 
2. Double degree MSc Engineering and Policy Analysis met Harbin Institute of Technology. 
3. Double degree programme MSc Micro electronics met Tsinghua University (in wording) 

Buitenlandse vestigingen (Joint Research Centers) 

A. Beijing Research Centre) is a research branch of TU Delft in China, dedicated to promoting 
research and education in Solid State Lighting (SSL) technologies and applications, as well as 

2. 
A 
B 
C 
D 

x 

x 



in Micro/Nanoelectronics, based in the Institute of Semiconductors (loS)/Chinese Academy 
of Science. 

B. Hohai - TUD Water Research Centre China (Nanjing): Joint research by Hohai University and 
TU Delft in the fields of river-basin management, flooding, dredging, institutional, economical 
andeducational aspects and water quality, sanitation and supply. 

C. Wuhan - TUD Joint Research Centre on Spatial Information (Wuhan University) focuses on 
geo-information and remote-sensing research, directed at monitoring the Earth in order to 
better understand the ongoing processes (e.g. sea-level rise, flooding, erosion, earthquakes, 
etc.). Wuhan Technical University is also the home of LIESMARS, the State Key Laboratory of 
Information Engineering in Survey, Mapping and Remote Sensing. 

D. SCUT - TUD JRC on Urban Systems & Environment: Collaboration with South China 
University of Technology in Guangzhou, focus on the development of sustainable and smart 
urban systems and associated infrastructure, a subject that is currently high on the agenda in 
China. The emphasis in the joint research is on the development of smart and sustainable 
infrastructures (energy, transport, telecom, water, waste and their interaction within the 
urban system) and smart and sustainable urbanism and architecture (eco-cities, smart cities, 
green buildings, integrated resource management and urban metabolism). 

Speciale band met Tsinghua University, Beijing 

• Met Tsinghua University in Beijing heeft TU Delft al sinds 1984 een MOU. TU Delft is een van 
de oudste buitenlandse partners van deze universiteit. 

• Er bestaat er sinds 2006 op het terrein van online onderwijs een relatie met TsinguaX 
(partner van edX en host van XuetangX, de Chinese variant van edX). 

• Met Tsinghua University is op dit moment een joint education programma in wording, zie 
hierboven. 

Overig: 

• Vanuit China ontving de TU Delft het afgelopen jaar ongeveer 180 MSc studenten , ongeveer 
60 — 80 PhD-ers via beurzen van het China Scholarship Council en daarnaast nog enige 
tientallen promovendi op individuele basis. 

• TU Delft is samen met Universiteit Utrecht en enkele bedrijven trekker van de Netherlands 
Asia Honours SummerSchool (NAHSS) die tot nog toe vooral in China wordt georganiseerd. 
Zie http://www.nahss.nl/  

Vragen/Opmerkingen: 

Een mogelijk aandachtspunt voor de minister is het blijvend ondersteunen van Chinese 
samenwerking vanuit de Nederlandse wetenschappelijke programma's en fondsen van NWO en 
KNAW. Hierin is nu vanaf 2014 zelf door de Nederlandse overheid geschrapt. Chinese fondsen 
verwachten wederkerigheid c.q. matching en zullen zeker geen Nederlandse academische partijen 
gaan financieren. Als Delft ontvangen we al als derde in wereld de bulk aan scholarship-studenten 
van de Chinese Scholarship Council. 

TU Delft zou graag een combinatie maken met een alumni- en/of wervingsactiviteit, wanneer de 
minister deze regio bezoekt. 
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Samenwerking RU - China 2008-2013 

WELKE INSTITUTEN? 

Rank 	 Institution 

1 	UNIV SCI & TECHNOL CHINA 

2 	CHINESE ACAD SCI 

3 NANJING UNIV 

4 	SUN YAT SEN UNIV 

5 SHANDONG UNIV 

6 	SHANGHAI JIAO TONG UNIV 

7 	UNIV HONG KONG 

8 WUHAN UNIV 

9 SICHUAN UNIV 

10 ZHEJIANG UNIV 

10 PEKING UNIV 

12 FUDAN UNIV 

13 CHINESE UNIV HONG KONG 

14 HUAZHONG UNIV SCI & TECHNOL 

15 HONG KONG SANAT & HOSP 

15 RENMIN UNIV CHINA 

15 CHINA MED UNIV 

18 BEIJING NORMAL UNIV 

18 CHINESE PEOPLES LIBERAT ARMY GEN I- 

TOTAAL CHINA 

Publications 
	

Times Cited Average Cites per Document 

487 
	

9.838 	 20,20  

336 
	

6.551 	 19,50  

264 
	

5.293 	 20,05 

253 
	

4.516 	 17,85 

236 
	

4.924 	 20,86 

64 
	

782 	 12,22 

32 
	

569 	 17.78  

30 
	

488 	 16,27 

19 
	

1.627 	 85,63 

16 
	

617 	 38,56 

16 
	

563 	 35,19 

14 
	

347 	 24,79 

11 
	

520 	 47,27 

7 
	

216 	 30 86 

6 
	

30 	 5,00 

6 
	

2 	 0,33 

6 
	

42 	 7,00  

5 
	

403 	 80,60 

5 
	

1.921 	 384,20  

797 	17.473 	 21.92 

WELKE GEBIEDEN? 

Rank 	 Subject Area 	 Publications 	Times Cited Average Cites per Document 

1 	PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 	 279 	6.926 	 24,82  

2 	PHYSICS, PARTICLES & FIELDS 	 212 	2.415 	 11,39 

3 	ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 	 121 	1.496 	 12,36  

4 NEUROSCIENCES 	 37 	 688 	 18,59 

5 	DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 	27 	 125 	 4,63 

6 	GENETICS & HEREDITY 	 23 	1.164 	 50,61  

7 	MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 	21 	 256 	 12.19  

8 	ENGINEERING, BIOMEDICAL 	 20 	 246 	 12,30  

9 MICROBIOLOGY 	 17 	 162 	 9,53 

9 	BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOL( 	17 	 235 	 13,82 

11 	CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 	 14 	 386 	 27,57 

12 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 	11 	 531 	 48.27  

12 	PHYSICS, APPLIED 	 11 	 273 	 24,82  

12 PHYSICS, CONDENSED MATTER 	 11 	 302 	 27,45 

12 CELL BIOLOGY 	 11 	 337 	 30,64  

16 CHEMISTRY, PHYSICAL 	 10 	 290 	 29,00 

17 ENVIRONMENTAL SCIENCES 	 9 	 83 	 9,22 

17 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINAR 	9 	 275 	 30,56 

17 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 	 9 	 34 	 3,78 



17 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 	 9 	 43 	 4,78 
17 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 	9 	 474 	 52,67 
17 PSYCHIATRY 	 9 	 766 	 85,11 
17 IMMUNOLOGY 	 9 	1.089 	 121,00 
24 HEMATOLOGY 	 8 	 34 	 4,25 
24 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 	 8 	 32 	 4,00 
26 CELL & TISSUE ENGINEERING 	 7 	 73 	 10,43 
26 ALLERGY 	 7 	1.062 	 151,71 
26 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMI( 	7 	 34 	 4,86 
26 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 	7 	 269 	 38,43 
30 ONCOLOGY 	 6 	 68 	 11,33 
30 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDI, 	6 	 46 	 7,67 
32 CLINICAL NEUROLOGY 	 5 	 12 	 2,40 
32 ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 	 5 	1.768 	 353,60 
32 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 	5 	 40 	 8,00 
32 ECOLOGY 	 5 	 43 	 8,60 
32 DERMATOLOGY 	 5 	 26 	 5,20 
32 MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 	 5 	 21 	 4,20 



['EPS 

Category Actual/Expected Citations 

6,31 

10,23 

14,45 

15 54 

15,94 

10,11 

3,98 

3,24 

18,08 

10,54 

30,38 

7,77 

29,07 

15.93 

12,05 

2,86 

1,45 

17,67 

69.38 

6.49 
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Van: 
Verzonden: 	 maandag 1 februari 2016 17:21 
Aan: 
Onderwerp: 	 FW: gesprek OCW en de HHs 

Ter info! 
Horia 

Van: 	 @hhs.nl] 
Verzonden: maandag 1 februari 2016 17:09 
Aan: 
Onderwerp: gesprek OCW en de HHs 

Beste 

Hartelijk dank voor het plezierige gesprek van vorige week maandag. Voor ons is altijd relevant om van gedachten te 
wisselen met het ministerie en zeker op gebied van internationalisering waarbij beiden zeer betrokken zijn. 

Zoals met jou afgesproken gaan wij door het vormen van een consortium van Nederlandse Hogescholen die 
gezamenlijk een aanbod willen formuleren voor het intensiveren van de samenwerking met China en Brazilie. 
Ook waarderen wij zeer jouw advies om het CvB van de RUG te benaderen voor de activiteiten in China om daar te 
onderzoeken of enige vorm van samenwerking ter plekke mogelijk is. 
We spraken of dat OCW zorg draagt voor een adequate infrastructuur om de samenwerking aan de Chinese en 
Braziliaanse kant te realiseren, opdat de instellingen deze grote landen goed beslagen ten ijs kunnen benaderen. 

Wij blijven jullie op de hoogte blijven van onze acties en bewegingen in internationaal verband en wij hopen ook — 
zoals tot op heden gebeurt— dat OCW ons op de hoogte blijft houden. 

Hartelijke groet mede namens 

The Hague University of Applied Sciences 
Johanna Westerdijkplein 75 1 2521 EN The Hague 
P.O. Box 133361 2501 EH The Hague! The Netherlands 
Telephone: +31 
	

phhs.n11Room 
www.thehagueuniversity.com  



Sino-Dutch Consortium van Hogescholen 

VH heeft een consortium gevormd van hogescholen dat zich beijvert voor directe samenwerking 
met Chinese instellingen. Darabij haakt men in op de Chinese wens op de positie van 'universities 
of applied sciences' te versterken ('upgraden' van mbo naar hbo en 'downgrades' van wo naar 
hbo). 

Voormalig 	heeft VH gelegenheid gegeven vorig jaar om in China voorlichting te geven 
over dit plan en de Chinezen er voor te interesseren. VH is voorts gefaciliteerd door 	met 
een bedrag van € 1 ton voor de hele excercitie. 

Comsortium gaat in de tweede helft van juni naar China voor een verdere verkenning. 

VH zal alsdan waarschijnlijk een MoU tekenen met de Chinese counterpart NCSDP (National Centre 
for Schooling Development Programme), een adviesorgaan terzake van het Chinese ministerie van 
Onderwijs. Ook wordt deelgenomen aan een conferentie terzake in Zhumadian. 

Eventuele reactie richting VH:  

Van VH zijde is al enkele malen aangedrongen op deelname aan de missie vanuit OCW. Dat is door 
HOenS en IB tot nu toe afgehouden: 

1. Het is een verkennende missie, waarbij we van onze kant eerst maar eens de kat uit de 
boom willen kijken; draagvlak moet in eerste instantie door VH gezocht worden bij Chinese 
counterparts in de onderwijswereld zelf en niet - top down - via de overheid. 

2. Deelname van overheid is niet nodig, juist vanwege het verkennende karakter. 
3. OCW, lees 	 , heeft vorig jaar tijdens zijn bezoek aan China al veel steun 

uitgesproken voor het initiatief richting de Chinese overheid 
4. Indien nodig, kan OCW wel aandacht voor de missie vragen van het Chinese ministerie bgv 

de 'policy dialogue op DG-niveau op 16 juni a.s. op OCW 

Nota Bene: VH heeft bij het geheel vooral ondersteuning gezocht bij het commerciele bedrijf 
'Edvance' 	 (een bureau waarmee vooral Saxion altijd zaken doet) en niet bij het 
lokale NESO-kantoor (men heeft - bizar genoeg - Edvance en NESO wel allebei laten offreren en 
Evance heeft die slag tot tweemaal toe gewonnen). Het is voor OCW vooralsnog niet opportuun om 
met commerciele agenturen als Edvance 'in zee te gaan'. 

Commissie Buijink 

Medio 2016 heeft de Dutch Trade & Investment Board (DTIB) een publiek-private Stuurgroep (olv 
) gevraagd te adviseren over hoe Nederland zijn positie op 

internationale markten kan versterken. Onze internationale prestaties op het gebied van handel, 
investeringen en innovatie zijn goed, maar is dit gezien de grote uitdagingen van morgen goed 
genoeg? 

Het rapport dat de stuurgroep nu heeft uitgebracht is op een aantal punten ook voor OCW zeer 
interessant, omdat er relatief veel aandacht wordt besteed aan de onderwijs-, kennis- en innovatie-
functies: 

• Aantrekken van internationaal toptalent. o.m. met behulp van een omvangrijk 
beurzenprogramma voor buitenlandse tech- en ICT-talenten, internationale stages voor het 
mbo, en een uitbreiding van de kennismigrantenregeling. 

• Branding van NL o.m. als kennis- en onderwijsland; 
• De vorming van een 'international strategy board' (waarin de onderwijs/kennisfunctie 

mogelijk ook een plaats kan krijgen). 
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Eventuele Reactie richting VH: 

Het rapport wordt vooralsnog 'meegenomen' in de Taskforce waarin ook VH zitting heeft. De insteek 
van Buijink op kennis etc. biedt mogelijk een extra 'incentive' aan Buila en EZ om de onderwijs- en 
kennisfunctie nadrukkelijker in de strategische piannen op te nemen. De stuurgroep bepieit ook een 
sterke financiele impuis. 

We bezien ook de mogelijkheid van een persoonlijk gesprek tussen 	 en Buijink om OCW 
nadrukkelijker hier op de kaart te krijgen; VSNU en VH overwegen een gezamenlijke reactie op 
'Buijink, waar we zeer benieuwd naar zijn (vooropgesteld dat de reactie van beide koepeis verder 
reikt dan alleen maar een pleidooi voor een zetel in de genoemde 'strategy board'). 

Management-samenvatting van 'Buijink gaat hierbij als bijiage. 

Bijlage: 
Management samenvatting "Team NL: Samen sterker in de wereld. Een actieplan voor 
banen en groei" Adviesrapport DTIB Stuurgroep internationale handels-, innovatie- en 
investeringsbevordering, April 2017 

Nog nooit veranderde de wereld zo razendsnel als nu. De impact op internationaal zakendoen en de 
Nederlandse exportkansen is enorm. Disruptieve technologie en de opmars van robotisering zorgen 
voor een ongekende dynamiek. We staan aan de vooravond van een mondiale energietransitie. 
Door de sterke bevolkingsgroei en de opmars van mega-steden in Afrika en Azie ontstaan nieuwe 
groeimarkten die volop exportkansen bieden. Ons huidige systeem is echter onvoldoende ingericht 
om deze kansen te grijpen. Dat vraagt om een nieuwe aanpak van internationale handel, waarmee 
we Nederland neerzetten als mondiale speler met uitmuntende vestigingscondities en onmisbare 
kennis. En bovendien zal de intemationalisering van het Nederlandse bednjfsleven een groter 
aandeel moeten leveren in onze nationale economische groei. In 2030 moet 40 procent van ons 
inkomen aan het buitenland worden verdiend. 

Een bilk op de internationale economische ranglijsten laat zien dat Nederland er op het eerste 
gezicht prima voorstaat en een echte 'exportmotor' is. Onze export levert een derde van het bruto 
binnenlands product (bbp) en zorgt voor 2,2 miljoen voltijdbanen. 20 procent van de Nederlandse 
banen - 1,3 miljoen voltijdbanen - wordt gecreeerd door buiteniandse multinationals. Als 
twintigste economie ter wereld zijn we de vijfde exporteur van goederen in de wereld en de 
zevende exporteur van diensten. Van de goederenexport exporteren we driekwart naar landen in 
de Europese Unie. Bij export van diensten is dit aanmerkelijk minder: daar gaat de helft van de 
export naar een land binnen de EU. Voor de totale export geldt dat twee derde naar landen binnen 
de Europese Unie gaat. Met name het MKB exporteert vooral naar de ons omringende landen. 

Maar... Europa is geen grote groeimarkt. Internationale groei moeten Nederlandse bedrijven 
daarom buiten Europa realiseren. In de wetenschap dat het daar vaak moeilijker is om zaken te 
doen. En de economische of bedrijfsrisico's zijn er groter. Daarom is het van belang goede 
condities te creeren om internationale ambities met succes te ontwikkelen. 

Met dit advies willen we de ondernemer betere marktkansen bieden, netwerken beter toegankelijk 
maken voor ondernemers, de financiele condities om internationaal te ondernemen verbeteren en 
ondersteuning en informatie voor internationale ondernemers - of ondernemers die internationaal 
willen gaan ondernemen - verbeteren. 



Het start met publiek-private krachtenbundeling 
Wat we nodig hebben is een uitstekend dienstverlenend netwerk voor ondernemers in binnen- en 
buitenland, dat sterk publiek en privaat verankerd is. Een eerste stap om dit te veranderen is een 
publiek-private krachtenbundeling. Te beginnen met het verenigen van de private internationale 
activiteiten van goed presterende brancheorganisaties en private councils in binnen- en buitenland, 
gecoordineerd door VNO-NCW en MKB Nederland. Dit maakt het gezamenlijk optrekken met 
publieke dienstverleners bovendien makkelijker. Ook de publieke internationale handels- en 
innovatieactiviteiten, zowel (inter)nationaal als regionaal, moeten samengaan in een netwerk. Dit 
kan zelfs de start vormen van een publiek-private programma-pool van experts. 

De 'Werkplaats': het motorblok van de publiek-private samenwerking 
In het beoogde netwerk moet een 'operationele motor' worden geInstalleerd: de publiek-private 
'Werkplaats' (werktitel). Begin februari hebben de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking en de voorzitters van VNO-NCW en MKB Nederland afgesproken om 
hun eigen netwerken beter te organiseren: overheid en bedrijfsleven gaan hun eigen sterktes beter 
met elkaar verbinden binnen een nieuwe samenwerking. Dit doen zij op kansrijke grote 
internationale projecten. Door de opzet van publiek-private consortia kan Nederland sterker voor 
de dag komen en wordt de slagkracht van Nederland internationaal vergroot. Hierbij past ook een 
meer strategische, programmatische meerjarenaanpak, met inkomende en uitgaande missies als 
belangrijkste 'carrier' van de economische diplomatie. 

'International Strategy Board' voor advies aan het Nederlandse kabinet 
Naast de aanjagende en verbindende functie van de 'Werkplaats' is er een strategisch adviesorgaan 
nodig dat het kabinet adviseert. Hierbij zijn bedrijven, steden, regio's en de kenniswereld 
betrokken. Deze 'International Strategy Board' (werktitel) zorgt voor strategische focus en de 
voortgang van de systeemverandering en bewaakt de Nederlandse concurrentiepositie. De 'Board' 
stelt, op basis van de deelstrategieen vanuit de 'Werkplaats', de Nederlandse 
internationaliseringsagenda vast en legt deze ter goedkeuring aan het kabinet voor. 

Uitmuntende vestigingscondities maken het verschil met concurrerende landen 
De 'International Strategy Board' moet ook toezicht houden op de versterking van de 
concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland. Nu de concurrentie tussen landen weer 
toeneemt, is het noodzakelijk te streven naar uitmuntende vestigingscondities. Zo moeten we 
streven naar het beste fiscale vestigingsklimaat van Europa. Overige punten die aandacht 
verdienen: kwaliteit van infrastructuur, beschikbaarheid van hoogopgeleid personeel, een sterke 
kennisinfrastructuur en een goed woon- en Ieefklimaat met een hoogwaardig voorzieningenniveau. 
Ook moet de capaciteit van internationale scholen omhoog. 

Internationaal talent aantrekken met een nationaal programma 
Omdat bedrijven kiezen voor plaatsen waar het potentieel aan talent het grootst is, is het 
noodzakelijk te investeren in de aanwezigheid van een goede 'talentenpool'. Dankzij goede 
universiteiten, hogescholen en mbo-opleiding scoort Nederland momenteel goed op het aantrekken 
van studenten, maar weten we hen niet goed te behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Hierdoor bestaat er bij innovatieve bedrijven in Nederland nog steeds een groot tekort aan goed 
geschoolde arbeidskrachten. Factoren die de doorslag geven bij het aantrekken van talent zijn de 
aanwezigheid van toponderwijs, een rijk cultureel leven en diversiteit van steden. Om 
internationaal talent aan te trekken en vast te houden is een nationaal programma nodig met 
actiepunten als: een concurrerend beurzenprogramma voor buitenlandse tech- en ICT-talenten, 
internationale stages voor het mbo, en een uitbreiding van de kennismigrantenregeling. 



Investeren in R&D en internationale innovatie-partnerschappen 
Een onderscheidend vestigingsklimaat creeren we in Nederland ook door meer te investeren in 
R&D. Momenteel groeien de uitgaande R&D-investeringen sneller dan de inkomende. Een 
alarmerende ontwikkeling, omdat Nederland de ambitie koestert haar innovatieve sterktes uit te 
bouwen. Dit punt verdient dan ook de voile aandacht. Heel concreet moeten we meer investeren in 
internationale innovatie-partnerships. De ervaring leert dat dit type samenwerking doorgaans een 
voedingsbodem is voor R&D-investeringen in eigen land. 

Nederland moet een topmerk worden 
Bij een nieuw export- en investeringssysteem rondom een gezamenlijke strategie past ook een 
sterke nieuwe 'branding': Nederland als topmerk op de kaart zetten. Immers, in vergelijking met 
Europese landen presteert Nederland suboptimaal op het gebied van bekendheid, reputatie en 
uitstraling. Een nieuw nationaal brandingprogramma moet hier verandering in brengen. Het is van 
belang dat onder dit nieuwe programma alle brandingactiviteiten van Nederland vallen: zowel 
business-to-business (B2B), acquisitie-, kennis- en onderwijspromotie als toerisme. Aileen zo 
kunnen we Nederland als een uniform topmerk positioneren. Een merk waarmee we ons 
onderscheiden en de unieke kwaliteiten van Nederland benadrukken. Dat merk zal ook ons 
internationale karakter illustreren, met de sterktes van onze topsectoren en de grote aanwezigheid 
van bijvoorbeeld hoofdkantoren, multinationale ondernemingen en internationale servicecenters. 

Financiele paragraaf 

Om de adviezen in dit aanbevelingsrapport te kunnen realiseren, verzoekt de Stuurgroep alle 
relevante stakeholder - publiek en privaat - om hier niet alleen in woord, maar ook in daad aan bij 
te dragen. Dit kan door het vrijmaken van middelen, maar ook door het beschikbaar stellen van 
capaciteit. Omwille de gestelde ambities te kunnen realiseren, wordt door de Stuurgroep ook een 
direct verzoek gedaan aan het nieuwe kabinet. Door zich op deze manier krachtig achter de 
voorgestelde systeemverandering te scharen, is het mogelijk de concurrentiepositie van Nederland 
substantieel te verbeteren. 

Hiervoor is nodig om: 

• € 30 min. structureel te investeren in de voorgestelde nieuwe programmatische aanpak. 
De Stuurgroep stelt voor: 
o dit budget flexibel in te zetten voor kansrijke projecten en de 'tools' die hiervoor 

nodig zijn, zoals: voor de programmering van meer inkomende en specialistische kleine 
missies, strategische beurzen, marktonderzoek, factfinding en demonstratie- en 
haalbaarheidsstudies; 

o met deze middelen het postennetwerk te versterken op gebied van handels-, - 
innovatie en acquisitieactiviteiten; 

o de gelden te benutten voor het inzetten van een publiek-private programmapool 
van flexibele krachten met duidelijke vakinhoudelijke expertises die nodig zijn om 
programma's en projecten van de grond te krijgen. 

• C 20 min. structureel te investeren in het wegnemen van knelpunten in ons 
vestigingsklimaat. 

De Stuurgroep stelt voor: 
o met deze middelen een instrument te ontwikkelen ter bevordering van de bilaterale 

innovatiesamenwerking waarmee de Nederlandse positie in de mondiale 
waardeketen kan worden verbeterd; 

o dit budget te benutten voor de lancering van een nationaal programma voor het 
aantrekken en behoud van talent; 

o de gelden te benutten als versnellingsimpuls voor versterking van internationale 
scholen, kenniswerkers, internationaal beurzenprogramma, human capital 
netwerken in groeimarkten. 



• C 180 min. eenmalig te investeren in de verdere versterking van de financiele faciliteiten 
voor internationaliserende bedrijven. 

De Stuurgroep stelt voor: 
o deze middelen via Invest-NL in te zetten voor verruiming van 

financieringsmogelijken voor internationaliserende MKB-ers en starters; 
o Dit budget aan te wenden binnen Invest-NL voor verdere versterking concessionele 

leningen aan bedrijven voor een groter aantal landen. 

• C 5 min. eenmalig en C 1 min. structureel ter versterking van Nederlandse branding. 
De Stuurgroep stelt voor: 
o het budget in te zetten voor opzet, invulling en naleving van sterke nationale 

branding, plus lancering internationale campagne rond topmerk Nederland. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

zondag 4 juni 2017 12:54 

Re: Kort verslag po D.IB en D.HOenS d.d. 23 mei 2017 

MOU wordt niet met ministerie getekend, hoeven er daarom 
ook niet bij te zijn. Hebben we al laten weten. Goed om met VH na de missie samen te kijken waar ze staan. Wij 
spreken er ook over met Chinese ministerie over twee weken op OCW in kader policy dialogue, hartelijk11111 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 3 jun. 2017 om 16:48 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Volgens VH zijn zij al veel verder in hun contact met China. Zij zouden MoU gaan tekenen naar ik 
begreep. Daar zou dan dus iemand van ocw bij moeten zijn. 
Hoe zie jij dat? 

Op 24 mei 2017 om 16:02 heeft 	 @minocw.nl> het volgende 
geschreven: 

Kort verslag PO 	en 	, dd 24 mei 2017 

1. Wat Nuffic betreft twee dingen: 

• Voorts:IM noch=, noch iemand anders van OCW zal aanbieding 
onderzoeksrapport VS in New York op 22 juni a.s. bijwonen. 

2. Stavaza Taskforce 
Dossier krijgt vaart. Zorgen VH en VSNU zijn inmiddels gladgestreken. 
Gesprek met 	is wellicht opportuun met.' en/of 	en 
over de uitkomsten van het rapport Buijink . Taskforce steekt dit in (is 
gebeurd). 

3. Strategietraject HOenS 

■ geeft een korte toelichting op dit traject. In kaart brengen van 
zaken die de komende 4 jaar op de rol staan of komen. 

4. Afscheid 

• IB en HOenS zullen gezamenlij keen afscheidslunch aanbieden aan 
wanneerU eind juni in NL is. 



■ gaat na waar de nota ligt ter behandeling in MT-DGHBWE inzake 

buitenlandplaatsingen. 

5. China 

6. Europese Unie 
■ Uitkomsten OJCS-raad gedeeld met HOens, in bijzonder tav Erasmus+ 

en open resources. Betreft twee punten: 

• M is uitgenodigd voor een open educational resources conferentie 

in ljubljana van 18/20 september a.s. M kon uiteraard zelf niet 

toezeggen maar gaf aan ons door dat zij het een belangrijk en goed 

thema vond waar Nederland mee voorop loopt en dus 

aanwezigheid interessant kon zijn. Aan ons om samen met 

beleidsdirecties advies te maken. In mijn beleving is HO hiervoor in 

de lead. 

• De informele lunch en marge van de Raad ging over Erasmus +. 

Meerdere lidstaten hebben tijdens deze lunch aandacht gevraagd 

voor de koppeling Erasmus+ en lerarenopleidingen. Met als doel 

internationale ervaringen, talenkennis, andere pedagogische 

onderwijsmiddelen en interculturele ervaringen op te doen. M 

heeft gevraagd a. Te inventariseren wat de huidige stavaza is tav 

Erasmus plus deelname tijdens lerarenopleiding op dit moment en 

te bezien in hoeverre dit gestimuleerd zou kunnen worden naar de 

toekomst. Volgens mij is HO en S ook in de lead hiervoor, samen 

met beleidsdirecties funderend onderwijs. Noemen jullie dit punt 

morgen ook vast, en wellicht vragen naar contactpersoon om 

hiermee verder te gaan. 

Voor overige zij verwezen naar annotatie bij agenda. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	Ministry of Education, Culture 
and Science 
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag 	 PO Box 16375, 2500 BJ Den 
Haag 
Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag 	 Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag 
NL 
Tel: +31 	 / Secretariaat: +31 	 Phone +31 
Secretariat: +31- 

@minocw.nl 	 @minocw.n1  
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Respect the environment; print this message only if it's absolutely 
necessary. Thanks! 
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Van: 
Verzonden: 	 donderdag 1 februari 2018 08:03 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 Re: Yantai en Neso China 

Hoi 
lk zit vanochtend helemaal vol met afspraken. Maar misschien kanal. even bellen? Hij is ook meer betrokken met 
de taskforce dan ik en heeft binnen die taskforce als ik me niet vergis ook China onder zn hoede. 

Groeten, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 1 feb. 2018 om 03:06 heeft 	< 11.@minbuza.nl>  het volgende geschreven: 

Hai 	en 
Onze 	 ) en ik gaan waarschijnlijk maandag op bezoek bij 
de neso hier. In de mail van Nuffic aanIM hieronder staan een aantal punten die waarschijnlijk ter 
sprake komen. 

Heeft een van jullie misschien meer (inhoudelijke) info over waar de taskforce aan werkt? lk wist by. 
nog niet dat China als pilotland is uitgekozen, wat betekent dat? 

Misschien beetje brede vraag, wellicht is bellen beter. lk zou vandaag jullie tijd 10 uur, 11 uur 
kunnen bellen, schikt dat? 

Groet, 

Van: 	 [mailto 	 @nuffic.nl]  
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 19:54 
Aan: 	 <M11@minbuza.nl>  
CC: Freddy Weima 	@nuffic.n1>;  
Onderwerp: RE: Yantai en Neso China 

Bestell. 

111.1....@minbuza.nl>  

Veel dank voor jouw snelle reactie. Lijkt ons inderdaad zeer nuttig als je snel een bijpraat-overleg 
organiseert met 	end met oog op damage control cq behoud van goede 
(onderwijs)relaties. lk zal 	dit berichten. Heel fijn dat 	en 	al regelmatig contact 
hebben! We zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen mbt de Onderwijsattache. Wij hebben 
daarover al eerder een suggestie aangereikt waarbij wellicht een functionele combinatie Neso- en 
attache-taken ook een gedachte zou kunnen zijn. 

De Nuffic ontwikkelt zich zeker verder door. Wij hebben sinds 1 januari geen directie en afdelingen 
meer maar 1 MT met 	als voorzitter/bestuurder en verder teams in Den Haag en Nuffic 
Neso's in 11 doellanden/-regio's, die flexibeler op allerlei ontwikkelingen kunnen reageren. In 
Nederland nu overigens veel kritische discussie over internationalisering hoger onderwijs en 
inkomende studentenmobiliteit, waarbij van tijd tot tijd ook het aantal Chinese studenten wordt 



genoemd. Wij zouden nog wel meer willen inzetten voor meer Nederlandse studenten naar China. 
Kan ook in ons belang zijn als Nederlandse studenten meer kennis opdoen van/in China, gelet op de 
positie van China in de wereld. 

Ben je overigens ook op de hoogte van de Task Force Landenstrategie, die door OCW wordt 
getrokken? Deze task force probeert meer synergie te bewerkstelligen tussen onderwijs, onderzoek, 
diplomatie en handel. Hieraan doen mee de ministeries van OCW, BZ, EZK met voorts VSNU, VH, 
NWO en Nuffic. 	zit namens Nuffic in de Stuurgroep, die door 

, wordt getrokken. Om wat 
eerste stappen hierin te zetten is een viertal pilot-landen hiervoor gekozen. Naast Duitsland, Canada 
en Indonesie is dat ook China. Nuffic heeft samen met OCW het voortouw wat betreft China in dit 
kader. Spreekt voor zich dat Nuffic/Neso China en ambassade hierin nauw samenwerken. Wellicht 
kan dat ook in genoemd bijpraat-overleg aan de orde komen? 

Veel succes met al het goede werk dat jullie daar in China doen! 

Met vriendelijke groet, 

Nuffic 
P.O. Box 29777 I 2502 LT The Hague I The Netherlands 

T: +31 (0)70 	I M: +31 (0)6 
@nuffic.n1 I www.nuffic.nl/en  

<image001.png> 

Van: 	 [mailto 	 @minbuza.nl]  
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 07:02 
Aan: 	 @nuffic.nl> 
CC: Freddy Weima  <=11111@nuffic.nl>;  
Onderwerp: RE: Yantai en Neso China 

Beste 

@minbuza.nl>  

Ja, kwam ook weer niet helemaal onverwacht gezien de discussie intern RUG van de laatste 
maanden, maar is natuurlijk geen goed nieuws vanuit onze bilaterale relatie met China. Timing, 
twee weken voor bezoek van de Koning aan China, is ongelukkig. Te meer daar de intentieverklaring 
destijds in bijzijn van de Koning is getekend tijdens het Staatsbezoek van 2015. We hebben al een 
lijntje uitstaan naar OC&W voor mogelijk kritische pers. 

Met NESO wordt naar mijn idee goed samengewerkt. 	is een prettige collega en we zien en 
spreken hem regelmatig. Binnen de ambassade hebben we een nieuwe medewerkster 

aangewezen als aanspreekpunt voor Onderwijs totdat OC&W haar ei heeft gelegd om toch 
weer een Onderwijs attache in Peking te plaatsen. Zij heeft regelmatig contact met 	over 
praktische zaken als bezoekende universiteiten, alumni en inzetl. bij bijeenkomsten. 

Mede naar aanleiding van je berichtje zal ik nog een bijpraat met 	end inplannen om te 
bezien wat we nu al kunnen doen om de relaties te managen. 

Hoop dat alles bij jullie goed verloopt en de doorontwikkeling van Nuffic verder vorm krijgt. 
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Groet, 

From: 	 [mailto 	 Pnuffic.nl]  
Sent: woensdag 31 januari 2018 00:38 
To: 	 @minbuza.nl>  
Cc: Freddy Weima  <Pnuffic.nl>  
Subject: Yantai en Neso China 

Beste  um 

Hoe gaat het met je? Hopelijk bevalt jouw nieuwe 'stap' naar China goed! 

Mede op verzoek van 	een signaal vanuit onze kant over het volgende. 

Heel fijn om te constateren dat er goede samenwerking tussen de Nederlandse ambassade 
en Neso China is! Wat dat betreft vraagt nu vooral de kwestie omtrent het niet doorgaan 
van de RUG campus in Yantai aandacht. We hebben hierover met regelmaat contact met 

, en hij weet ook van mijn voornemen tot een email aan jou. 
Het lijkt ons essentieel dat de ambassade en onze Neso nauw contact houden en 
gezamenlijk optrekken voor het geval er ontwikkelingen in China zijn die daartoe in het 
Nederlandse belang aanleiding geven. Neem dus gerust met Nuffic/Neso China contact op 
als er naarjullie mening vanuit ons verdere ondersteuning cq acties wenselijk zijn. 

Zie o.a. onderstaand nieuwsbericht: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/29/rug-wijst-groningse-campus-in-china-af-a1590215   

Met vriendelijke groet, 

1.1 

Nuffic 
P.O. Box 29777 I 2502 LT The Hague I The Netherlands 

T: +31 (0) 71 I M: +31 (0)6 
@nuffic.n1 I www.nuffic.nl/en  
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This e-mail message, including any attachment(s) is intended only for the addressee(s) and 
might be confidential. If it was sent to you by mistake, please discard it immediately without 
using or passing on the information it contains. We kindly ask you to inform us about the 
mistaken delivery. 

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 
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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. 
This e-mail message, including any attachment(s) is intended only for the addressee(s) and 
might be confidential. If it was sent to you by mistake, please discard it immediately without 
using or passing on the information it contains. We kindly ask you to inform us about the 
mistaken delivery. 

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: 	 @vh.nl> 
Verzonden: 	 dinsdag 6 februari 2018 10:20 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 RE: Samenwerking in China 

HAIM 

Wilde uiteraard allereerst met jou kennismaken nu ik dit dossier van mijn collega 
heb overgenomen. 

Aanstaande vrijdag komen alle betrokken bestuursleden van het Sino-Dutch consortium samen om over vervolgstappen te 
spreken.M wil graag een rudimentaire inschatting in hoeverre de Yantai-kwestie het succes van andere Nederlandse hoger 
onderwijsactiviteiten in China zou kunnen beInvloeden. Daarbij zouden activiteiten van het SDC mogelijk juist een positief 
signaal richting China kunnen vormen, daar het niet gaat om het aanbieden van onderwijs via een campus, maar juist 
kennisuitwisseling o.b.v. een partnerschap tussen de twee landen. 

Mijn vragen: 
Wat is jullie inschatting v.w.b. de Sino-Dutch consortium-activiteiten in het licht van de Yantai-discussie? 
Praktisch: is minister van Engelshoven nog steeds voornemens naar China of te reizen, in mei? Of wordt dat uitgesteld 
naar het najaar? 

Dank alvast, hopelijk kunnen we hier donderdag over bellen. En anders hoor ik graag per mail hoe jullie er in staan. 

Groet, 

I M@vereniginghogescholen.n1 I 1-  070 — 	 I M +316 
Vereniging Hogescholen I Prinsessegracht 21 I Postbus 123 I 2501 CC Den Haag I www.vereniginghogescholen.nl  

Van: 	 [ma i ltc @m inocw.nl] 
Verzonden: maandag 5 februari 2018 16:23 
Aan: 	<=11@vh.nl> 
CC: 	 <==1111@minocw.nl> 
Onderwerp: Re: Samenwerking in China 

. Hoop donderdag wel weer in de running te zijn, maar ben niet 
zeker. Mail anders je vragen ff 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 5 feb. 2018 om 16:04 heeft 	<M@_,vh.nl>  het volgende geschreven: 

Beste 	Iukt donderdag as. voor 13:00 uur nog? Anders zou ik aisnog ook woensdagmiddag 
even kunnen bellen, mocht dat voor jullie handiger zijn. 

Hoor het graag, alvast bedankt! 

Groet, 

1 



I MI @vereniginghogescholen.n1 I T 070 — 	1 M 
+316 
Vereniging Hogescholen I Prinsessegracht 21 I Postbus 123 I 2501 CC Den Haag 
www.vereniginghogescholen.n1 

Van: 
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 08:33 
Aan: 
CC: 	4 	@ m nocw.n I> 
Onderwerp: RE: Samenwerking in China 

Goedemorgen 

Woensdag lukt mij niet. Donderdag voor 1 uur, kan dat? 

Groet, 

Outlook voor Android downloaden 

From: 	gm 
Sent: Wednesday, January 31, 2018 1:35:31 PM 
To:  imw.  Cc: 
Subject: RE: Samenwerking in China 

Dag NMI maandag en dinsdag is lastig, sowieso omdat 	buitenlands is. 
Woensdag de 7e zou kunnen om 1400 uur, eventueel telefonisch? 

Van: 	[mailto 	vh.n11 
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 13:42 
A an : 
CC: 
Onderwerp: RE: Samenwerking in China 

Beste 
Dank voor jullie snelle reactie. We hebben vrijdag 9 februari met alle bestuurders van 
deelnemende hogescholen een overleg over vervolgstappen. Dus fijn met jullie hierover van 
gedachten to wisselen voorafgaand aan dat overleg. 
Komt dinsdag as. gelegen? Heb dan alle tijd. Of anders maandagmiddag. Kunnen bellen, of 
anders ook bij OCW meeten. Hoor graag wat handig is voor jullie. 
Dank, 
Groet, 

Outlook voor Android downloaden 

From: 	 .j111(minocw.nl>  
Sent: Wednesday, January 31, 2018 1:07:17 PM 
To: 
Cc:  imp 
Subject: RE: Samenwerking in China 
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Dag 	ik ben al !anger bezig geweest met jullie samenwerkingsverband en heb 
er ook de Chinezen inmiddels over aangesproken (met name over de financiering van 
de samenwerking), zij het dat ik nog geen eenduidig antwoord van hun kant heb 
gekregen. Je kunt mij volgende week bellen. Doe maar een voorstel voor een tijdstip, 
hartelijke groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 12:31 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Samenwerking in China 

Hoi 

Alles prima hier, maar inderdaad nogal busy times! lk hou mij bezig met transnationaal 
onderwijs (de wet- en regelgeving die Yantai mogelijk had kunnen maken..;)). In die zin dus 
ook met Yantai bezig geweest. Maar waar het gaat om bredere samenwerking met China, is 

eigenlijk de aangewezen persoon. Hij is onze collega bij de directie 
Internationaal Beleid. lk heb hem in cc gezet. 

lk ben zelf wel ook nieuwsgierig naar dat samenwerkingsverband, dus als jullie tot een 
belafspraak o.i.d. komen schuif ik graag aan als dat kan. 

Groeten, 

Van:111.1[mailtolo 	(vh.n11 
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 8:46 
Aan:.  
Onderwerp: Samenwerking in China 

Hoi 

Hopelijk alles goed? Sprak gisteren even kort jouw collega 	 Hij gaf aan dat 
jij ook werkt op samenwerking in/met China? Busy times dan waarschijnlijk J. 

If so, zou ik daar volgende week even kort over met je kunnen bellen/spreken? Gaat over 
het samenwerkingsverband wat zich verder aan het ontwikkelen is samen met Chinese 
`hogescholen', overigens geen campus maar juist uitwisseling van kennis/expertise. Is 
eerder veel contact over geweest met jullie 	(Mil en daarna 

Groet, 

@vereniclinghociescholen.n11T 070 — 
I M +316 

Vereniging Hogescholen 1 Prinsessegracht 211 Postbus 12312501 CC Den Haag 1 
www.vereniciincihociescholen.n1  

3 



29 

Van: 
Verzonden: 	 woensdag 15 april 2020 12:59 
Aan: 

@minbuza.nl; 
@nwo.nl; 

@wur.n1 
	

@uu.nl; 
@tilburguniversity.edu; 
@eur.n1 	@eur.nl 

@nuffic.n1;111=@nuffic.n1; 
@wur.n1; 

@utwente.nl; 
@tilburguniversity.edu; 
@io.ru.n1;=@rug.n1; 

@vu.n1 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Dear all, 

@outlook.com; 
RE: draft joint mission statement v2 
draft mission statement v2_opmerkingen OCW_15-4.docx 

Thank you for sharing this draft statement. Please find attached some comments and questions from 
OCW. In general we are positive about the content. However we feel that the focus is more on what 
the Dutch research sector has to offer to China and less on how the sector can benefit from the 
cooperation with China. 

Referring to the question of 	OCW has discussed the preparations for this mission with the 
Vereniging Hogescholen. We would encourage it if they were involved in this mission statement. If we 
can assist here, please let me know. Can we share this draft with the VH? 

Kind regards, 

Van: 	 [mailto 
	

@maastrichtuniversity. nl] 
Verzonden: woensdag 15 april 2020 12:24 
Aan: 

@nwo.nl; 
@uu.n1 	@utwente.n1; 

@tilburguniversity.edu; 
1111@rug .n1; 

@outlook.com  
Onderwerp: Re: draft joint mission statement v2 

Please find my comments attached. 

Prof.  

@maastrichtuniversity.n1/ GSM: +31E1 

; Skype. 	 WeChat: 

@minbuza.n1; @nuffic.n1; m@nuffic.n1; 
@wur.n1; 	 @wur.n1; 

@tilburguniversity.edu; 
@eurn1; 	@eurn1; 	@io.ru.n1; 

@vu.nl; 

From: 	 111111.11.1@BB.leidenuniv.nl> 
Date: Tuesday, 14 April 2020 at 11:03 
To 	 ' .111@vsnu.nl>, 

@minbuza.n1"11.11111 @minbuza.nl>, 
@nuffic.nl>,11111111@nuffic.n1" <@nuffic.nl>, '1  

111111==@minocw.nl>, 	 <=1=1111@vsnu.nl>, @nwo.nl" 

@maastrichtu niversity.nl>, 
@nuffic.n1" 



@nwo.nl>, 	 @wur.nl" < @Nntur.nl>, 
@wur.n1" 	 @wur.nl>, 	 @uu.n1" 

@utwente.nl" 	 @utwente.nl>, t @tilburguniversity.edu" 
<Ml@tilburguniversity.edu>, 	 @tilburguniversity.edu" 
IMIIII1@tilburguniversity.edu>, 	 @eur.n1" 	 @eur.nl>, 

@eur.nl" 	 @eur.nl>, 	 @io.ru.n1" 
@rug.n1" 	@rug.nl>, 	 @tue.nl> 

@tudelft.nl>, 	111111.1@tudelft.nl>, 	 @vu.nl" <11111.@vu.nl>, 
"@outlook.com" 

<=M@outlook.com> 
Subject: draft joint mission statement v2 

Dear all 

I  hope you have all enjoyed a well deserved break during the Easter Weekend. I hope all of you and your families are 
doing well. 

Please find attached a draft joint mission statement for the national knowledge mission. 

We would like to bring this under the attention of the VSNU on this Thursday 16 April, one day before the VSNU 
SSPG meeting. 

If you have time, please read it and return it to 	 I= and me with track changes or send an 
email with your remarks, before Thursday 16 April, 10AM. 

One question for us all, and specifically to OCW, VSNU and Nuffic: do we want to team up with the universities of 
applied sciences/hogescholen (and other stakeholders who might want to join)? If yes, at what point in time and 
how? 

FYI: this mission statement has an attachment with an overview of the deliverables, which was shared with you last 
Thursday. 

Kind regards 

on behalf of the knowledge mission cttee 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 16 juli 2019 11:31 
Aa n: 
Onderwerp: 	 verslag telefoongesprek 	16/7 

Telefoonafspraak met 	16/7/19, 

1. CSC: Donderdag 18/7 heeft 	gesprek met CSC.MI heeft met 	geschakeld over de technische 
gang van zaken.1.11 stuurt inbreng vanes vandaag door naar 	zitten aantal interessante 
aandachtspunten bij, bijvoorbeeld de vraag wat we met het gemeenschappelijke uitwisselingsprogramma 
willen. Zeker in het licht van actuele discussies over inkomende mobiliteit roept dit vragen op. 

zal dit aan de orde brengen en by vragen 
hoeveel beurzen CSC aan NL'se studenten geeft. Lijkt wel veel te zijn, ze zetten flink in op 
internationalisering, vanuit paraplu BRAME checkt nog even bij Nuffic hoe financiering wordt ingezet 
(voor NL'ers richting China of inkomend?). 

2. TOR over onderzoekssamenwerking: Pakt 	met 	 op. Zou lets kunnen zijn om in het 
voorjaar met de minister de 1e keer te kunnen doen. Actie 

3. Vraagstuk namenlijstjes erkende instellingen door Chinese ambassade: Vraag is wat we nu van deze 
aanpak vinden. IB bespreekt het met de Chinese ambassade en indien nodig kan dit agendapunt zijn bij 
gesprek MOCW met ambassadeur. Actie 	en 

4. 	Rathenau: 	heeft metes ook gesproken om follow the money te doen van chinees 
onderzoeksgeld. NFC (tegenhanger van NWO) was ooit financier van onderzoek, maar nu verschuiven de 
geldstromen meer en meer naar MOST. Zou interessant zijn om de geldstromen beter in beeld te krijgen om 
te zien waar ze op in zetten. Netwerk van 	kan worden benut. Maar 	wil eerst even met 
bespreken hoe en wat en komt bij ons terug. 

5. CSCSI=> naamgeving in Chinees van hoge scholen. Wij zien geen reden om dit niet aan te passen. Dus maar 
gewoon aan gaan werken. Kijken naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland als voorbeeld. Bij bezoek van M 
kan dit ook worden aangepast. Of in een nieuw MOU is wellicht nog het beste, dan heb je alles bij elkaar. 

komt met een voorstel voor een vertaling. 
6. CSCSI=> DUO fraude. Brengen wij even onder de aandacht bij Duo bureau internationaal. Actie 
7. CSCSI=> naamlijsten bespreken we met de ambassade. Actie 	en 
8. Bezoeken voorbereiding: 

a. Minister: Spreeklijn is dat M voornemen heeft volgend jaar naar China te gaan, maar inhoud bezoek 
moet nog vormgegeven worden. Qua inhoud inventariseren we nu mogelijkheden: Symposium a 
voorstel 	politieke policy diaglogue (by met VSNU en VH en of Nuffic), MOU's actualiseren, 
programma kan eventueel met vertegenwoordigers uit het veld in context van bredere 
kennismissie. Hoge scholen zoeken nog meer institutionele samenwerking, is na poging 2 jaar 
geleden beetje doodgebloed. 

b. Ambtelijk: ambtelijke policy diaglogue. 
9. 	Interne planning: voor komende tijd, delen 	end even metes als het klaar is. Actie 

10. Aanwezigheid zomer: 



11. Hong Kong bezoek 
	

kan contact opnemen met 	(belast met creatieve industrie) en of 

dan wel in Engels. 	is in afwezigheid van 	aanspreekpunt IB voor 	en 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
+31 6 

Secretariaat:MIL_ 
+3170 	 @minocw.n1 
P.O. Box 16375, 2500 BJ DEN HAAG  
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

@nuffic.nl> 
donderdag 8 augustus 2019 10:41 

FW: diplomaerkenning in China - paar knelpunten 

Hallo 

Bedankt voor je mail. 

Wat betreft punt 2 (stroomlijnen diplomacheck) lijkt ons inderdaad dat het diplomaregister van DUO hiervoor het 
beste instrument is. Er lopen al enige tijd pilot projects tussen DUO en CHESICC (China Higher Education Student 
Information and Career Center) over het uitwisselen van digitale studentengegevens, gebaseerd op de Groningen 
Declaration. Ook CSCSE heeft de Groningen Declaration ondertekend en is altijd aanwezig op de jaarlijkse 
conferenties van het GD-netwerk, dus ze zouden er met DUO wel uit moeten komen. Voor Nuffic zien we hier geen 
rol in weggelegd. 

De andere punten uit de mail van 	 hebben we voorgelegd aan onze landenexpert China 
), die goed op de hoogte is van onze contacten met onze Chinese partners. Hierbij enkele opmerkingen: 

Onze samenwerking met CSCSE 
De samenwerking met CSCSE is de Iaatste tijd geIntensiveerd en het contact is zeer goed. We ontvangen sinds 
enkele maanden regelmatig verzoeken van diplomawaardeerders van CSCSE met vragen over de accreditatie van 
voornamelijk wat oudere Nederlandse diploma's. Deze verzoeken worden met voorrang behandeld. De 
medewerkers van CSCSE hebben dan vaak al het voorwerk gedaan. De "Stamboom hogescholen" is naar ze 
toegezonden, zodat de naamswijzigingen van de hogescholen voor hen duidelijker wordt, wat weer een aantal 
vragen afvangt. Het gebruik van het CROHO is hen uitgelegd, zodat ze zelf de accreditatie op programma niveau 
kunnen uitzoeken. Verder zijn er ook inhoudelijke discussies over bijvoorbeeld hoe om te gaan met transnationaal 
onderwijs en welke criteria daarbij toegepast worden. Verificatieverzoeken hebben wij niet ontvangen van CSCSE, 
de vragen richten zich uitsluitend op de accreditatie status. 

Chinese terminologie hogeschool 
In de Chinese versie van het Erkenningsverdrag China-Nederland van 2005 staat als vertaling voor de term 
hogeschool  	 een term die tegenwoordig niet meer gebruikt wordt (letterlijk vertaald "universiteit 
voor beroepsonderwijs" of "universiteit voor gespecialiseerd onderwijs"). 
In de Chineestalige beschrijving van het Nederlandse hoger onderwijs op de website van NESO China wordt de term 
"1)EHf4-1244-" gebruikt, wat tegenwoordig gangbaarder is en letterlijk vertaald betekent "university of applied 
sciences". De term 	_! wordt doorgaans voor universiteiten gebruikt, terwijl de term 44_ voor colleges wordt 
gebruikt. 
CSCSE omschrijft de Duitse Fachhochschule met de term 	 (zie 
http://www.cscse.edu.cn/publish/portal0/tab118/info3687.htm  sub 2), wat door het gebruik van de term*VA een 
lager niveau aangeeft dan een universiteit. Letterlijk vertaald betekent het "hoger beroepsgericht college" of "hoger 
gespecialiseerd college". De term die NESO China gebruikt lijkt voor het imago van de hogescholen en ook qua 
equivalent van de Engelse vertaling een betere match. 

Lijst met instellingen 
In 2013 is er intensief contact geweest met de Chinese ambassade om de Chinese lijst van erkende Nederlandse 
instellingen op orde te krijgen (zie http://www.jsj.edu.cn/n1/12025.shtml).  
Naamswijzigingen en ontbrekende namen van instellingen zijn doorgegeven aan de Chinese ambassade, mede op 
verzoek van verschillende Nederlandse instellingen, die erkenningsproblemen met China ondervonden. 



De Chinese ambassade heeft de wijzigingen aan het Chinese MoE overgelegd en de lijst is daarop bijgewerkt. Deze 
update dateert al weer van enkele jaren terug. 
Op deze lijst staan de hogescholen overigens vermeld als A-4 	I/A-A- 44E (hoger beroepsonderwijs colleges). Er 
is tegelijkertijd ook een oproep gedaan in een artikel in de Nuffic Nieuwsbrief aan de Nederlandse instellingen om te 
checken of hun naam (op de juiste wijze) op de lijst stond vermeld. Dit artikel had een record aantal hits. 
Verder is de suggestie gedaan naar de Chinese ambassade om op de lijst te vermelden dat Nederland programma-
accreditatie heeft, waardoor het mogelijk is dat niet alle programma's van een instelling die op de lijst staat, erkend 
zijn. Dit om problemen zoals zich in het verleden voordeden (Chinese studenten die aan het eind van hun studie bij 
de legalisatie van hun diploma ontdekten dat het programma niet geaccrediteerd was), voor te zijn. Deze suggestie 
is niet overgenomen, blijkens de begeleidende tekst bij de lijst. 

Groeten, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 2 augustus 2019 11:21 
Aan: 

	

	 @nuffic.nl>; 
@minocw.nl> 

CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: diplomaerkenning in China - paar knelpunten 

@nuffic.nl>., 

Excuus, ik verzond net onderstaande mail zonder bericht. Hierbij poging twee: 

Beste= en 

Onderstaande mail kregen wij (al enige tijd geleden) van de NLse ambassade in China. T.a.v. vraag 2 
(zie geelgemarkeerd), was ik benieuwd hoe jullie dit zien? Kan Nuffic hier een rol in spelen? Is dit een 
kwestie van de CSCSE op de juiste bron wijzen? Of is er eigenlijk toch geen ontkomen aan dat ze deze 
check direct bij de instellingen uitvoeren? 

Ik hoor graag! 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 2 augustus 2019 11:16 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: diplomaerkenning in China - paar knelpunten 

Van: 
Verzonden: dinsdag 25 juni 2019 11:09 
Aan: 
Onderwerp: Fwd: diplomaerkenning in China - paar knelpunten 

Ha 
Vlg week even overleggen OK? 
Groet uit bloedhete trein 

2 



I Ministerie van OCW I 

I Ministry of Education, Culture, and Science 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @minbuza.nl> 
Datum: 25 juni 2019 om 07:42:24 CEST 
Aan: 	 @minocw.nl>.  

@minocw.nl> 
Onderwerp: diplomaerkenning in China - paar knelpunten 

Dag 	 en 

Een paar dingen die ik jullie voor wilde leggen. 

@minocw.nl>, 

lk sprak vorige week in gezelschap van een NESO-medewerkster met het China Service Center for 
Scholarly Exchange (CSCSE), een uitvoerend agentschap van het ministerie van onderwijs. (lk sprak 
onder andere 	 , jou niet onbekend 	Hun taak is vnl. diplomaevaluatie. Ze beheren 
o.a. de site met de lijst met alle buitenlandse hogescholen/universiteiten waarvan China diploma's 
erkent. 

In het gesprek kwamen een paar knelpunten naar voren: 

1. CSCSE stelde dat de huidige vertalinq van de Nederlandse tociescholen' in het Chinees ze 
niet aantrekkelijk maakt voor nieuwe studenten en oud-studenten problemen geeft op de 
arbeidsmarkt. Het probleem is er al langer, maar CSCSE had nu ook echt een petitie gekregen 
van Hogeschool Utrechtalumni. De nu gebruikte term klinkt voor Chinese oren eerder als mbo. 

Volgens mij is het ook in ons belang dat studenten weten waar ze voor kiezen en dat het duidelijk 
is wat hun diploma waard is. Bovendien daalt de Chinese instroom in onze hbo-bachelors. Prima 
idee dus om naar een betere vertaling te zoeken. Maar kennelijk kunnen we dit niet zomaar 
wijzigen; de vertalingen zijn vastgelegd in een afspraak tussen de beide ministers in 2002. Dit 
verdragje zou gewijzigd moeten worden. 
--> Zijn jullie het inhoudelijk hiermee eens? 
Zo ja, dan lijkt het me handig om dat te doen tijdens bezoek van M in 2020. lk kan hier wel alvast 
met Chinese collega's broeden op de juiste term. Er zijn waarschijnlijk 2 opties; persoonlijk denk 
ik dat het niet uitmaakt welke van de twee ze gebruiken zolang het maar duidelijk is dat het niet 
om onderzoeksuniversiteiten gaat en het enigszins aansluit bij wat by. de Duitsers gebruiken voor 
hun Hochschule. Nu sluit de terminologie juist niet aan bij de Duitse. 

2. Stroomlijnen diplomacheck. CSCSE verzorgt diplomaerkenning voor Chinese studenten met 
buitenlandse diploma's. Sinds 2018 gebeurt dit digitaal. Ze treffen hierbij veel nepdiploma's aan. 
Voor elke aanvraag contacteert CSCSE daarom nu de Nederlandse instelling met de vraag of de 
student daar echt gestudeerd heeft. Instellingen reageren soms traag of helemaal niet. CSCSE 
wil dit graag stroomlijnen. Ze noemden dat de VS by. een 'National Student Clearinghouse' heeft. 
Het lijkt me dat dit precies is waarvoor we een diplomaregister hebben opgezet... ik vroeg of dat 
geen uitkomst biedt. Daar waren ze kennelijk wel over in contact met DUO, maar ik kreeg niet 
helemaal scherp waar dat contact dan spaak loopt, S zei iets van 'now the two technical 
teams must work together', maar liet er ook niet meer over los behalve dat het voor hen een zorg 
is. 
--> Kunnen/willen jullie lets doen met dit signaal? 

3. Liist met `erkende' instellingen. CSCSE beheert een website met daarop een lust van de 
Nederlands instellingen die opleidingen aanbieden die in China erkend worden als hoger 
onderwijs. NESO wees erop dat die lijst niet up-to-date is, sommige instellingen zijn intussen 
gefuseerd. CSCSE vertelde dat er een procedure is om die lijst te veranderen, via de ambassade 
in Den Haag. Sommige instellingen belobby'en de ambassade om erop te komen, soms met 
succes zoals Eurocollege, soms zonder succes, zoals TIAS/Nimbas. lk vroeg hoe de ambassade 
zo'n aanvraag/lobby dan beoordeelt, of ze het CROHO checken of by de WHW-bijlage 
gebruiken. Maar 	 vertelde uit ervaring in zijn vorige functie op de ambassade in DH 
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dat ze dan zelf zo'n instelling bezoeken en ook daar hun oordeel op baseren (??). 

Deze werkwijze lijkt me onwenselijk... Die lijst moet een eerlijke weergave zijn van ons aanbod, 
want instellingen die niet op de lijst staan, zijn meteen niet/minder aantrekkelijk voor Chinese 
studenten. Een objectieve maatstaf (croho-vermelding?) lijkt me beter dan dat het afhangt van 
lobby's/aanvragen van individuele instellingen. 
--> Willen jullie hier lets mee? Zo ja, hoe verder? Eventueel kunnen jullie dit oppakken in een 
gesprek met de Chinese ambassade, of ik kan eerst nog van CSCSE verder duidelijk proberen te 
krijgen hoe de criteria zijn voor die lijst (want Nijenrode staat er by wel op, waarom TIAS dan 
niet)? 

Tot slot een kleiner en ik denk bekender signaal. Net  als in het gesprek op de ambassade in DH in 
april, hoorde ik nu ook weer de zorg om Chinese studenten die zich bij sommige instellingen aan hun 
lot overgelaten voelen. Met name Rotterdam Business School en de Haagse Hogeschool werden 
genoemd als instellingen die wel agressief Chinese studenten werven via agenten, maar ze niet goed 
begeleiden. 

Altijd bereid tot meer uitleg/uitzoeken, 
Vriendelijke groet, 

I - 

Embassy Embassy of the Kingdom of the Netherlands 

4 Liangmahe Nanlu I 100600 I Beijing I People's Republic of China 

1MMIAVEi34957mme-4- I EVA  I 100600 

T: +86 (0)10 
E: 	 @minbuza.nl  
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. 

This e-mail message, including any attachment(s) is intended only for the addressee(s) and might be confidential. If 
it was sent to you by mistake, please discard it immediately without using or passing on the information it contains. 
We kindly ask you to inform us about the mistaken delivery. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

woensdag 11 september 2019 15:35 

FW: Belt and Road presentation UU Summerschool 
Presentation Summerschool Utrecht 19 Aug_def.pdf; New Silkroad Implications for 
higher education.pdf; Course-programme-E24-2019.pdf; Final program NSR 
Summer School [2].pdf; list of participants and contributors (final).pdf; BRI 
overzicht120819.xlsx 

Dit onderzoek van 	 klinkt ook interessant/ relevant voor de RVO opdracht. Had 
je deze ook opgenomen/ kunnen we dat nog doen? 

Van: 	@utwente.n1 [mailto 	@utwente.nl] 
Verzonden: dinsdag 20 augustus 2019 10:52 
Aan: 
CC: 	@gmail.com  
Onderwerp: Belt and Road presentation UU Summerschool 

Beste collega's, 

@minbuza.n1 

Bijgaand ter informatie mijn presentatie tijdens de summerschool The New Silkroad: Connecting students and 
universities from China and Europe georganiseerd door 	 (UU). Bijgevoegd ook meer 
details over het programma en het project va 	 dat deels gefinancierd wordt door Volkswagen: 
https://www.academicsilkroad.org/project-summary/   

Het was boeiend om met voor een grotendeels Chinese academische groep de discussie aan te gaan over de 
doelstellingen en beleid van BRI op het gebied van onderwijs en onderzoek waaronder met een aantal Chinese PhD-
studenten die op een ingetogen manier de politieke correcte lijn uitdragen. Het was duidelijk dat de academici 
moeite hebben om te achterhalen wat er schuilt achter alle Chinese initiatieven en actieplannen. 

Vooral onderstaande dame uit Belgie had een zeer boeiende presentatie met verwijzingen naar de Silkroad project 
van de Amerikanen in Afghanistan met vergelijkbare doelstellingen. Indien jullie belangstelling hebben, dan zal ik de 
presentatie met jullie delen. 

Divergent views on China's One Belt One Road policy 
(KU Leuven) 

Bij gaand ter info ook een update van het overzicht van 40 BRI-gerelateerde onderzoeksinstituten dat ik eerder in 
2015 had gemaakt. Het is duidelijk dat academici zich meer gaan richten op de initiatieven en impact op onderwijs 
en onderzoek, met name in Utrecht, Cambridge en Shanghai Jiaotong. ik hoop dat deze informatie van nut kan zijn 
voor jullie werk en uiteraard ben ik graag bereid om jullie van meer details te voorzien. 

Hartelijke groet, 

UNIVERSITY OF TWENTE  I P.O. Box 217 I 7500 AE Enschede 
Building Spiegel, 	 I T: +31 (0)53 	 I httos://www.utwente.nl/en/sp/  
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 15 oktober 2019 11:06 
Aan: 
Onderwerp: 	 RE: Invitation to Round Table Conversation 

Prima 	Dank, 

Groetjes, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 9:15 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Invitation to Round Table Conversation 

Ha 

1k durf niet zomaar hard to maken dat Nuffic ons niet heeft geInformeerd, eerder is 
hierover gemaild, in ieder geval door de VU, maar. was toen al afwezig 	(heb ik later van de 
VU begrepen, die weer niet wist dat 	afwezig was). Ik weet niet wat nog meer bij Milbinnen is 
gekomen. Ik spreek Nuffic donderdag, dan kan ik navraag doen of ze ons hebben geInformeerd. 

Groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @minocw.nl>  
Datum: 14 oktober 2019 om 19:48:23 CEST 
Aan: ' 	 @minocw.nl>  
Kopie: ' 	 @minocw.nl>, 

@minocw.nl>,  '' ..111111@minocw.nl>,  
gm inocw.nl> 

Onderwerp: Antw.:LFsii Invitation to Round Table ConversationM 

Prima, dank voor je informatie. 



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Op 14 okt. 2019 om 17:15 heeft 
	

@minocw.nl> het 
volgende geschreven: 

Ons Neso-kantoor in Beijing blijkt betrokken bij het inkomend bezoek van de 
Chinese delegatie aan Nederland in november. Het betreft een bezoek aan Frankrijk, 
Nederland en Belgie, waarbij het bezoek aan Nederland bestaat uit een programma bij 
de VU, een bezoek aan Nuffic en een tweedaagse deelname aan de go abroad fair in 
Utrecht. 

De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van CEAIE (de China Education 
Association for International Exchange, een van de belangrijkste partners van Nuffic 
in China) en vertegenwoordigers van universiteiten. In totaal iig een delegatie van 60 
mensen. CEAIE bezoekt jaarlijks een (of meerdere) landen. 

Het programma bij de VU op 20 november bestaat behalve de ronde tafel uit 
workshops (over internationale student en staf mobiliteit, de international classroom, 
feeling@home en phd samenwerking). Voor IB en HO&S is betrokkenheid van 
Nuffic (is o.a. ontvangende partij) voldoende. We zullen Nuffic vragen om een goede 
terugkoppeling van dit bezoek (afhankelijk van hun deelname aan de verschillende 
programmaonderdelen). 

Van: 
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 9:43 
Aan• 
CC: 

Onderwerp: Re: Invitation to Round Table Conversation 

Dag 
De omvang van de Chinese delegatie was mij ook opgevallen. Kan me dan 
ook bijna niet voorstellen dat ze geen breder programma hebben en heb 

daarom gevraagd om met I. op te nemen om hierover 
navraag te doen bij de VU en anders bij de ambassade. Daarna wil ik een 
afweging maken of we erbij willen zijn. Ik kom er dus nog op terug. 
Met groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 9 okt. 2019 om 09:35 heeft 
@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Al le begrip, hoe ziet IB het 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Op 9 okt. 2019 om 08:28 heeft 
@minocw.nl>  het volgende geschreven: 

Opvallende meeting, vooral in omvang. 
Ikv china strategie zou het goed zijn om hier rond te lopen. 
Maar mijn team Internationaal loopt behoorlijk over, mn ivm 
wet TenT.Om die reden wil ik er niet iemand naar toe laten 
gaan. 

Op 8 okt. 2019 om 22:14 heeft 
@minocw.nl>  het volgende geschreven: 

Zie onderstaande uitnodiging. 

Hoe kijken jullie hier tegenaan. Ik ga sowieso 
niet, maar zou het wijs zijn iemand er naar toe te 
sturen? Moeten we gelet op de China strategie 
hier iets van vinden? 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: ' 
gvu.nl>  

Datum: 7 oktober 2019 om 13:59:59 CEST 
Aan: 

@minocw.nl>  
Onderwerp: Invitation to Round Table 
Conversation 

Beste 

Heel graag nodigen wij je uit voor de Round Table 
van woensdag 20 november op de Vrije Universiteit 
(zie de uitnodiging hieronder). Genodigden voor de 
Round Table zijn prominenten van Hoger Onderwijs 
en bedrijfsleven. 

Groet, 

Met groet, 
(Universiteit Utrecht) & 
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International Office 

T +31 20 
	

C.vu.n1  I WORKING 
DAYS: Mo, Tu, Th, Fr 
MAILING ADDRESS: De Boelelaan 1105, 1081 NV Amsterdam 
VISITING ADDRESS: -I  Disclaimer 
Twitter:  (VUamsterdam 

If you cannot view this e-mail or if the images are not displayed fully, please click on the folk 

Visit of China Education Association of InternationE 

Wednesday 20 November 

On Wednesday 20 November 2019 a large delegation of the China Educat 
Association of International Exchange will visit the Netherlands. Seventy 
representatives of thirty renowned institutions will explore new collaborat 
Dutch universities. Together with our Dutch colleagues, we have develop( 
interesting programme. Further details on the programme and a list of vi5 
delegates can be found on the event website. 

We wish to ask your special attention for the Round Table Conversation fc 
invite prominent delegation members from both the Chinese side as well 
Dutch. You are one of them. In total we are expecting around 15-20 dele( 
members to take part in the Round Table Conversation, balanced by natic 
will publish the names of the participating delegation members, once thei 
is confirmed. The first one is Vinod Subramaniam, Rector Magnificus of th 
Universiteit Amsterdam. 



During the Round Table Conversation, entitled "China and the Netherland 
mutual benefits of PhD collaboration and joint research; conditions for a s 
future" we wish to exchange ideas on the following topics: 

• Common goals - sustainable future 
• Policy frameworks and conditions for balanced partnerships 
• Opportunities in open access and open science 
• Challenges for future Sino-European collaboration 

The Round Table Conversation will be chaired by 	 , c 
Faculty Professor of Higher Education at Utrecht University. She also hold 
as 	 and 	 of thl 
School of Education Shanghai Jiao Tong University. 

Please let me know by replying to this message if you are available to joir 
Table Conversation on Wednesday 20 November, from 11:15 till 12:30 pr 
possible to bring an observer who holds a seat behind you, if you wish so 

Kind regards, 

, Utrecht University 

, Vrije Universiteit Amsterdam 

<image001.png> 



34 

@utwente.n1 
woensdag 8 januari 2020 17:02 

@gmail.com; 
@tue.n1;=1@rug.n1; 

.111@maastrichtuniversity.n1 
@eur.n1 
@tilburguniversity.edu; 
@uu.nl; 	 ■@wur.nl; 
@nwo.nl; 	@vsnu.n1; ■ 

@wur.n1; 
@tudelft.nl; 

Van: 
Verzonden: 
Aan: @vu.nl; 	 @tudelft.nl; 

@bb.leidenuniv.n1 
■ @io.ru.nl 
	

@eurn1; 
@tilburguniversity.edu; 

@utwente.nl 
	

@uu.nl; 

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

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

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

Best, 

Building Spiegel, 
I UNIVERSITY OF TWENTE I P.O. Box 217 I 7500 AE Enschede 

I T: +31 (0)53 	 I httos://www.utwente.nlien/sp/ 

From: 	 @gmail.com  < 
Sent: Monday, January 6, 2020 11:50 AM 
To 	 @vu.n1; 	 @tudelft.n1; 

@bb.leidenuniv.nl; 	@maastrichtuniversity.nl 
	

@io.ru.nl; 	@eur.nl; 
@eurn1; 	 @tilburguniversity.edu; 	 @tilburguniversity.edu; 
@utwente.nk 
	

@utwente.nk 
	

@uu.nl; 
@uu.n1; 	 @wur.n1 

	
@wur.nl; 	 @minbuza.nl; 

@ntio.org.tw @nwo.n1; 	@vsnu.n1; 	 @minocw.n1 
Cc: 	@tudelft.n1; 	 @gmail.com> 
Subject: DCUN meeting 9 January TU delft 

Dear all, 

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

Date: Thursday 9 January 
Time: 13:00 — 15:00, optional lunch at 12:00 
Location: TU Delft Aula Congrescentrum (destination car navigation: Van der Waalsweg 1) 

Public transport: Train station Delft: take Bus 40, 55, 69 or 174 (bus stop TU Aula) 
Car: Free parking on campus. Please allow time to find a parking place and walk to campus destination 

@gmail.com> 

@tue.nl. 	@rug.nl; 



Agenda: 
1) Knowledge mission China 2020 

3) Short overview Chinese Social Media usage (Wechat, Weibo) 

4) Usage of Chinese data sources with regard to educational cooperation with China (eg National Engineering 
Technology Library  Ergifi'll-- E1431,1,-')  

Could you please let us know if you will participate for the meeting and lunch, or just the meeting? 

You've probably heard by now about the troubles at Maastricht University due to a severe IT systems hack just 
before Christmas. Email is still not functioning. Therefore, in case you'd like to contact 	 directly, 
please mail him o 	 pgmail.com  or on mobile 0 	(Whatsapp preferably). 

Kind regards, 

DCUN 

2) 
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Minutes Dutch China University Network 

9 January 2020, 12-13 hrs. lunch, 13-15 hrs. meeting 

Present: 	 UM 
	

LU 
	

UT, 
EUR, 	TU D, 	 OCW, 	 OCW, 

WUR, 	 EUR 	 RUN 

Logistics 

Location of meetings: in future, fixed at Utrecht NWO office, Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht. 

Next meeting first week of March 2020. Location June meeting will be in Maastricht. 
Date for March was proposed; plus meeting planned in May. Two meetings to be planned after the 
summer. 

UM will send a doodle for rest of the meetings; fixed day is Thursday. Fixed time will be 13.30-1600, 
possibly with lunch 13u-13.30 

1st Mailing list: China officers of the universities, OCW, VSNU, NWO, Nuffic. 

2' mailing list: including reps diplo network: OCW attaché + staff Beijing, successor 
, NESO director 

Action Point: Question of 	 on data about Chinese students (catl and cat2) is still not 
answered by universities. Everyone please send update to. if you haven't done so already. 

Action Point: Question of 	 with which strategic partners do Dutch universities work 
with: Everyone please send update toll if you haven't done so already. 
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1 Knowledge mission 2020 

It has been discussed at UPI/VSNU meeting of 17th  of Dec.11. to contact 	 to get feedback 
from this meeting. 15 Jan VSNU SSPG will discuss several missions, also Indonesia mission in June . to 
be planned is mission OCW to China 

OCW considers a mission to China but has not decided yet what form: knowledge mission 
(with big delegation) , or political mission (small, only ministry). Mission to China is not yet 
confirmed. 	sees our "proposal" as valuable input. 

Q from OCW for NL universities: who should be visited in China. 	/UL mentions MOE, MOST, CSC, 
NSFC and CAS/CASS. 

Q2 What actions should be taken in joint partnership (universities; uni's + minister): where and why 
do the NL Uni's need the presence of the OCW minister? 

Q3 a mission statement would need to be formulated. Who writes this, depends on who's going 
(universities; uni's + minister). 

Timing: Next to the existing suggestion for travel in Spring 2020, a new suggestion came up for a 
date: 

Thursday 19 — Friday 20 November (PhD workshop Beijing 21-22 Nov; 23 Nov travel to SHA, 24 Nov 
PhD workshop in SHA). Advice to universities be sensitive in communication about the date. This is 
suggestion from university side, not yet decided by OCW when and how. 

Action point 	 /OCW takes up contact 	 / VSNU on email dd 8 Jan for 
VSNU SSPG meeting 15 Jan, where the question was posed who from universities would like to join in 
knowledge mission to China (everyone to discuss this question internally as well). 

proposal for potential activities was shared. 2-3 people per group are asked to provide 
feedback and work out a concept proposal before 14 February. To be discussed at the next DCUN 
meeting in March. 	/TUD was so kind as to deliver a format for delivering feedback (see ppt 
in attachment). When providing concept proposal, bear in mind who are the stakeholders at Chinese 
and Dutch side; and what to bring to China and what to get from China? 



Action point: anyone interested in joining a group is encouraged to come forward! You can join if you 
want several groups. 

Division of topics: 

A. Encourage Dutch student (exchange or internship) and staff mobility towards China: 
(EUR) and 	 (UT) 

B. Discuss possibilities to support fund Sino-Dutch scientific projects and PhD mobility :=11 

	

NWO 	 TUD andEl/UL 

C. Share best practices between Chinese-Dutch joint research projects and labs/institutes:1M 

	

NWO, 	TUD 

D. High-level education industry entrepreneurship roundtable meeting: 	 WUR and 

	

(? Tbc), 	 /NWO advises on background from NWO science-industry 
program experience 

E. Improving Sino-Dutch joint education programs and institutes: 	 /UM and ??? 

Input from OCW: approaches as first contact person on possibility OCW mission to China 
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Agenda point 3 oversight use of Chinese social media use by NL universities 

UM: WeChat, alumni page, ongoing CSC PhD page, incoming PhD page. Uses only WeChat for PhD 
workshops . UM divides into 11 priority groups acc to CSC topics, see their website 
www.maastrichtuniversity.nl/china-csc-scholarships.  

WUR public account WeChat, every week translate science pages, into Chinese. 100.000 followers 

WUR has several groups since there is max 500 per group 

EUR Beijing, Chengdu, use WeiBo for promotion, to student Q&A. 

EUR China office sets up WeChat page for incoming Chinese students. also used WeChat for 
recruitment; not always for alumni projects since they move further abroad 

UT weibo group. WeChat not yet 

UL weibo, checking out WeChat 

OCW 	Had RVO om inventarisatie gevraagd. Opgenomen in informatie afspraken met VSNU. 

RVO heeft toestemming om aantal universiteiten te benaderen. Komt nog brief over naar CvB's . RVO 
heeft OCW dit hier te delen. 	wil; ask per email permission if she can share contact details 
DCUN with RVO. RVO kijkt naar onderwijs en onderzoek samenwerking met China. 	stuurt 	mail 
hierover rond. 

Agenda point 4 Usage of Chinese data resources with regard to educational cooperation with China 

Rathenau institute received CSTIC delegation. 11M1 came across this technology National 
Engineering Technology Library, through this CSTIC delegation. 

Question from- 	,_  /TUD: China spends more than EU Commission on R&D : what are top 5 
Chinese databases? To what extent do universities we use Chinese language databases? 

UM no one uses Chinese language database 

WUR sees it as responsibility of researchers; Chinese databases are used 

UL sinologists use Chinese language database 

EUR University Library does take up Chinese language databases 

/UM remarks he is in editorial board Elsevier magazines. He has been asked to add 
Chinese to editorial board up to 25%. Elsevier will set up China chapter. 

Action point, this topic to be repeated at next meeting. Everyone to check this with uni libraries etc 

AOB 

• Chair thanks 	and TUD for his hospitality in hosting this meeting. 
• /NWO informs on calls: 



21 January deadline green cities CAS 

First call upcoming with CAS in March, vertical farming, incl LED 

Next call with NSFC in March in urbanization (BZK IMD), logistics, water management in urbanized 
delta's 

Public-private convenant: calls to come up 

Taiwan call will appear fotonica public—private (kennis innovatie middelen) 

Science diplomacy funds, pre-announcement has gone out. Call will open End January , to fund 
seminars workshops, visits, exchange, summer schools. Budget is limited. Cooperation has to be with 
embassy, ministries IA network 

• ACSSNL new year reception 18 Jan, most universities have been approached to make video 
message by presidents. 

• Pre-doc training :MI / UL will share info on pre-doc training at Tsinghua 3' in June, to be 
organized by VU RUG UL, open to PhD's who have been accepted at NL universities already. 

• March MP Rutte will visit China 
• Farewell reception for. on 2 April in Nijmegen. Everybody welcome! 



Sino-Dutch Bilateral Exchange Scholarship Programme 

Het programma heet (sinds 2014) officieel het Sino-Dutch Bilateral Exchange Scholarship 
programme. Er zijn in totaal 25 studiebeurzen beschikbaar voor Nederlandse kandidaten en 
25 voor Chinese kandidaten. 

Het doel van het programma is uitwisseling van talent tussen Nederland en China: Excellence 
& Exchange. 

Doelgroep 

Het programma richt zich op (uitmuntende) studenten die minimaal 1 academisch jaar op 
bachelor-, master- of PhD-niveau willen studeren of een (non-degree) opleiding Chinese taal 
en cultuur willen volgen. 

De selectie neemt, naast studieresultaten en academische prestaties ook in overweging in 
hoeverre een kandidaat een bijdrage kan leveren aan de relatie tussen Nederland en China. 
Kandidaten wordt gevraagd aan to geven in een motivatiebrief (onderdeel van de 
beursaanvraag) hoe Nederland (Chinese kandidaten) dan wel China (Nederlandse 
kandidaten) past in hun ambities voor de toekomst. 

Bursalen 

Tussen de start van het programma in 2008 hebben we in totaal 585 aanvragen voor een 
Sino-Dutch beurs ontvangen. 

Chinese bursalen hebben vaak een beurs voor opleidingen op het gebied van landbouw en 
techniek, de vakgebieden voor PhD-bursalen zijn meer divers (van techniek tot 
tandheelkunde). Deze PhD-bursalen kunnen een beurs hebben voor een volledig PhD-traject 
maar ook voor het doen van 1-jarig onderzoek in Nederland in het kader van een al eerder 
gestart PhD-traject in China. Het beurzenprogramma heeft hiermee een goede bijdrage aan 
de academische samenwerking tussen universiteiten in Nederland en China. 

Nederlandse kandidaten vragen vooral een beurs aan voor volledige master's degree 
opleidingen (diverse vakgebieden) of voor een non-degree opleiding. Een non-degree 
opleiding is dan vaak een 1-jarige opleiding op het gebied van Chinese taal en cultuur. 
Onder deze non-degree kandidaten zijn jaarlijks studenten van de opleiding Chinastudies 
aan Universiteit Leiden. Ook kunnen dit bursalen zijn die al een master's degree hebben en 
Chinese taal en cultuur in China willen volgen als voorbereiding op een carriere in China of 
waarbij China een belangrijk thema is. De Nederlandse bursalen hebben vaak concrete 
toekomstambities die zowel in de private hoek als in de publieke hoek kunnen liggen (by op 
gebied van internationale of handelsbetrekkingen). 

Zowel de Chinese als de Nederlandse bursalen blijken overigens succesvolle studenten. Alle 
bursalen sluiten hun opleiding tijdig en met gunstig gevoig af. 

De studiebeurs 

De beurs voor Nederlandse bursalen wordt bekostigd door de Chinese overheid en kent een 
aanvulling door de Nederlandse overheid. De beurs kan voor de meeste bursalen worden 
gezien als een volledige studiebeurs. Het Chinese deel bestaat met name uit een 
maandelijkse tegemoetkoming als bijdrage in de kosten voor levensonderhoud, huisvesting 
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Nuffic 
meet the world 

op de campus en een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de tuition fee. De bijdrage van de 
Nederlandse overheid bestaat uit een deelbeurs van € 3.000 (per jaar). 

De beurs voor Chinese kandidaten beschouwen wij (gezien het bedrag) als een 
tegemoetkoming in de kosten van studie/onderzoek in Nederland. Deze beurs wordt geheel 
betaald door de Nederlandse overheid. Het bestaat uit een bedrag van € 16.113 (per jaar). 

Budget 

Jaarlijks is een budget beschikbaar van € 480.000 welke is uitgesplitst in € 402,825 voor de 
instroom modaliteit en € 75.000 voor de uitstroom modaliteit. Het budget is in de afgelopen 
jaren en voor beide modaliteiten altijd uitgeput. Dit omdat er meer aanvragen zijn dan 
beurzen beschikbaar (en helaas kandidaten moeten worden teleurgesteld). 

Het aantal aanvragen van Chinese kandidaten is na 2017 flink toegenomen (zie Label in 
annex 1). CSC heeft via fairs promotie gemaakt waarna het aantal aanvragen voor een 
studiebeurs is toegenomen. 

Het aantal aanvragen van Nederlandse kandidaten neemt na een afname in 2018 weer toe. 

Meerwaarde van het instrument 

De Nederlandse bursalen geven aan dat zij dankzij de studiebeurs de opleiding in China 
konden volgen. De meeste geven aan in een end-of-study questionair dat zij anders niet 
naar China gegaan zouden zijn. 

De Chinese bursalen geven aan dat zij zonder studiebeurs wellicht voor een studie in een 
ander land hadden gekozen of helemaal niet voor een studie in het buitenland. 

Bursalen noemen, naast kennis en vaardigheden een waardevol netwerk als belangrijke 
opbrengst van hun tijd in het buitenland. 

Nuffic ziet het beurzenprogramma als een waardevol instrument, juist door de manier 
waarop het beurzenprogramma is ingericht. Het raakt op veel punten aan de pijlers die ook 
in de visiebrief Internationalisering in Evenwicht worden benoemd: 

Zowel beurzen voor inkomend als uitgaand, draagt bij aan de balans en het 
evenwicht in mobiliteit tussen beide landen en kennisuitwisseling aan beide kanten 
(reciprociteit). 
Het programma richt zich met name op talentvolle studenten (excellente studenten), 
dit waarborgt de kwaliteit van (Chinese) inkomende studenten in de international 
classroom in Nederland. 

Tevens zijn er raakvlakken met de beleidsnota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (mei 
2019) waarin wordt aangegeven dat Nederland op een aantal thema's graag wil 
samenwerken met China. 

De opbrengst van het beurzenprogramma is professionals met kennis en vaardigheden op 
bepaalde vakgebieden die daarnaast de nodige kennis en vaardigheden hebben over 
Chinese taal en cultuur, opgedaan in China zelf. Het beurzenprogramma stimuleert om een 
opleiding in China to gaan volgen. 

Andersom geldt dit ook voor de Chinese studenten. Deze studenten komen naar de 
Nederlandse universiteiten voor een opleiding of onderzoek, vaak op thema's waarop 
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Nederland wil samenwerken met China (klimaatverandering en energie, landbouw/voedsel, 
etc) 

Verdere opbrengst van het programma 

We weten dat (oud)- bursalen na afloop van hun opleiding actievere en meer betrokken 
alumni zijn. Het verstrekken van deze beurzen draagt bij aan het duurzaam binden van 
talentvolle alumni aan Nederland, als ambassadeurs van het Nederlands hoger onderwijs en 
o.a. ook belangrijk voor public diplomacy doeleinden (ook hier link met visiebrief en 
internationaliseringsagenda) 

Daarnaast zijn wij van mening dat het programma bevorderend werkt voor het versterken 
van institutionele samenwerking en kennisuitwisseling tussen beide landen. 
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Vakgebieden 
Agriculture and environment 
Economics, commerce, management and 
accounting 	 
Engineering  	 
General programmes  (tad & cultuur) 
Humanities, social sciences, communication and arts 
Law, public administration, public order and safety 
Mathematics, natural sciences and computer science 

2018; 2019; 
6 

2 

2018 	2019 
1 	1 

Annex 1 Instroom modaliteit (Chinese bursalen) 

Aanvragen 
Nieuwe toekenningen  

2016 	2017 	2018 	2019 
14, 	35 	90 	103 
14 	13 	18 	1 

Aanvragen per vakaebied  

Onderstaande tabel geeft het vakgebied van de opleidingen van bursalen. Het geeft een 
beeld van de vraag naar opleiding per vakgebied in 2018 en 2019. De vakgebieden zijn niet 
volgens de HOOP gebieden, maar zoals door Nuffic gebruikt. 

Bestemming  

Naam universiteit  
Amsterdam University College 
Delft University of Technology 
Eindhoven  University of Technology 
Erasmus University Rotterdam 
Leiden University 
Radboud University 
Tilburg University 
University of Twente 
Utrecht University 
VU University Amsterdam 
Wageningen University 

2 

2 

Opleidingen (bachelor en master) per universiteit in 2018 en 2019 

Naam universiteit 	 Naam opleiding 
Leiden University 	 Dutch Studies 
University of Twente 	 Communication Studies 

MSc Organic Agriculture 
Amsterdam University College Biomedical Sciences, track Experimental Internal 

Medicine 
Delft University of Technology Geomatics 
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Utrecht University 
VU University Amsterdam 
Wageningen University 

Master Civil Engineering (track Geoscience & Remote 
Sensing) 

Master of Science in Complex Systems Engineering and 
Management (track Energy) 

Urbanism 
Human Technology Interaction 

Psychology of Human Learning and Performance 
Master in Public Administration 
MSc Cognitive Neuroscience 
International Business Tax Law 
MSc Vicimology and Criminal Justice 
Research Master Program in Business, Accounting Track 
Land Administration 
Master Communication Studies 
Research master in Neuroscience and Cognition 
International Business Law 
Animal Science 
Master Programme MPS - MSc Plant Sciences 
MFT - MSc Food Technology 

Eindhoven University of 
Technology 
Erasmus University Rotterdam 

Radboud University 
Tilburg University 

Bestemmingen PhD buralen 
Naam universiteit 	 Onderzoek op het gebied van 
Amsterdam University 	Dentistry 
College 
Delft University of Technology Nana engineering 
Eindhoven University of 	natural sciences 
Technology 
Erasmus University Rotterdam social sciences/humanities 
University of Groningen 	natural sciences 
Wageningen University 	law 

Cursusniveau 

Geeft aan voor welk niveau een bursaal een beurs krijgt. De samenstelling van cursusniveau 
kan dus per aanvraagronde wisselen omdat deze ook afhangt van de aanvragen die 
worden ontvangen. 

Cursusniveau 	2018 	2019 
Bachelor 	 4 
Master 	 13 	13 
PhD 	 1 	1 
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Naam universiteit 
Beijing Language and Culture University 
Capital Normal University 
Fudan University 

Fudan University 

Naam opleiding 	 2018 2019 
Chinese Language 	 3 	1 
Chinese Language 	 1 
Chinese Language 
World economy 	 1 

	
1 

Chinese Language 	 1 
Huazhong University of Science and 

	
Finance 	 1 

Technology - School of Economics 

Peking University 
Peking University - School of International 
Studies 

Renmin University of China 

Shanghai Jiao Tong University - Antal 
College of Economics and Management 

Shanghai Jiao Tong University - School of 
Humanities 

Chinese Language 
International Relations 

International Business 
Law 	 1 

Business administration (Xuhui 
campus) 

Chinese Language 

Annex 2 Uitstroom modaliteit (Nederlandse bursalen) 

In 2018 was het digitaal aanvragen bij CSC lastig vanwege onverwachte problemen met een 
nieuw aanvraagsysteem. Wellicht is dat de reden van de afname in het aantal aanvragen in 
2018. 

	

2016 	2017 ; 	2018 	2019 
Aanvragen 	 i 	28 	39 ! 	21 	30 
Nieuwe toekenningen 	16 	20 i 	l7 ! 	17 

Aanvragen per vakgebied  

Onderstaande tabel geeft het vakgebied van de opleidingen van bursalen. Het geeft een 
beeld van de vraag naar opleiding per vakgebied in 2018 en 2019. De vakgebieden zijn niet 
volgens de HOOP gebieden, maar zoals door Nuffic gebruikt. 

Vakgebied 
	

2018 	2019 
Economics, commerce, management and accounting 	 4 	5 
Engineering 	 2 
Humanities, social sciences, communication and arts 	 7 

	
8 

Law, public administration, public order and safety 	 3 
Mathematics, natural sciences and computer science 	 2 
Other 	 1 

Bestemmingen   
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Shanghai Jiao Tong University - School of 
	

Public Administration 	 1 
International and Public Affairs 

Shanghai Jiaotong University 
Shanghai University - SHU-UTS SILC Business 
School 

Tsinghua University 

Tsinghua University - Department of 
Industrial Engineering 

Tsinghua University - Language Centre 
Tsinghua University - School of Vehicle and 
Mobility 

University of International Business and 
Economics - School of International 
Relations 

Xiamen University 

Zhejiang University - International college 

Cursusniveau 

Law 
Finance 

Chinese Language and Literature 
Computer application 
technology 

Public Policy Science 	 1 
Engineering Management 

Modern Chinese Language 	 1 
Vehicle Engineering 	 1 

International Relations 

Computer science and 
technology 
Chinese Language and Culture 

Geeft aan voor welk niveau een bursaal een beurs krijgt. De samenstelling van cursusniveau 
kan dus per aanvraagronde wisselen omdat deze ook afhangt van de aanvragen die 
worden ontvangen. 

cursusniveau 
Bachelor 
Master 
PhD 
Vocational eduation and training 

2018 2019 
7 

	

6 
	

9 
1 

	

10 
	

1 
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Van: 	 @nahss.nl> 
Verzonden: 	 donderdag 30 januari 2020 11:57 
Aan: 
Onderwerp: 	 Re: Suggestie onderwerp OCW NAHSS 

Beste 

Wat leuk dat je me benaderd over het project. lk bel dan ook graag binnenkort met je om het proces wat meer toe 
te lichten en het programma te verduidelijken. 

Vandaag ben ik de hele dag bereikbaar. Morgenmiddag heb ik wel enkele afspraken staan, dus komt de ochtend me 
beter uit. Komt dit niet overeen met jouw agenda, dan kijken we no het weekend weer verder. 

Met vriendelijke groet, 

I Netherlands-Asia Honours Summer School 2020 I Kromme 
Nieuwegracht 80, 3512 HM Utrecht, The Netherlands 
T: +31E I E: 	 nahss.nl I W: www.nahss.nl   

Op do 30 jan. 2020 om 11:45 schreef 

Beste 

Van 	kreeg ik je onderstaande mail toegestuurd. 1k werk bij de directie internationaal beleid van 
OCW, onder andere aan 'China-zakeni. Haar vraag was of ik mogelijk een rol kan spelen bij jullie 
project. 1k zou daarom graag telefonisch met je bespreken wat jullie ideeen daarbij zijn. Ik probeer je 
vandaag of morgen te bellen. Mocht dat niet lukken, neem dan vooral contact met mij op. 

Met vriendelijke groet, 



Ministry of Education, Culture and Science 

P.o. Box 16375 

2500 BJ the Hague 

T: +31 6- 

E: 	Pminocw.n1 

Van: 	 [mailto 	 Canahss.nl] 
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 14:49 
Aan: 
Onderwerp: Suggestie onderwerp OCW NAHSS 

Beste 

Intern hebben we overleg gehad over de verschillende projecten, hier kwam een mogelijk onderwerp voor een 
project van OCW ter sprake. Gekeken naar jouw specifieke functie, leek het ons enorm interessant om in het 
project te focussen op een van de volgende onderzoeksvragen: 
• Hoe kunnen Nederlandse universiteiten Nederlandse studenten stimuleren om in China te gaan studeren 
(met name in de gebieden in het westen van China), om op die manier de connectiviteit tussen Nederland en 
China te verbeteren? 
Op dit moment is de verhouding tussen Chinese studenten die naar Nederland komen en Nederlandse studenten 
die naar China gaan op veel universiteiten namelijk erg scheef. Dit terwijl studeren in China voor zowel 
Nederlandse studenten als universiteiten veel mogelijkheden kan bieden. Met name universiteiten in het westen 
van China worden nauwelijks bezocht door Nederlandse studenten. 

Hoe kan het contact tussen Nederlandse en Chinese studenten worden bevorderd, om zo optimaal gebruik 
te maken van de internationale leeromgeving? 
In onze omgeving merken wij dat Chinese studenten in Nederland vaak vooral contact zoeken met andere Chinese 
studenten. De connectie tussen Chinese en Nederlandse studenten blijft vaak beperkt. Dit terwijl het enorm 
leerzaam is voor zowel Nederlandse als Chinese studenten om meer met elkaar in contact te komen! 

lk hoor graag wat je van deze ideeen vind, of dat je zelf al een idee voor een project hebt. lk ga graag met je in 
gesprek om het nog een keer goed over het project en de mogelijkheden te hebben! lk ben altijd te bereiken op 
het volgende nummer: +31EI F 

Met vriendelijke groet en ik hoop op je reactie, 

2 



I Netherlands-Asia Honours Summer School 2020 I Kromme 
Nieuwegracht 80, 3512 HM Utrecht, The Netherlands 
T: +31( I E 	 @nahss.nl I W: www.nahss.nl   
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Van: 
Verzonden: 	 maandag 3 februari 2020 13:21 
Aan: 
Onderwerp: 	 FW: gesprek met VSNU 

Van: 	 @minbuza.nl] 
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 13:29 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: gesprek met VSNU 
Hoi 	, hoi 
lk had jullie toegezegd kort even terug te koppelen over het gesprek gisteren met 	 en 
NM. We zijn kort langs de verschillende overleggen gelopen die er zijn. Het platform integrate veiligheid waar ook 
aandacht is voor sociale veiligheid, informatieveiligheid en cybergerelateerde zaken, het C... netwerk wat een 
zelfstandig netwerk is van C... coordinatoren op de universiteiten die niet — voor zover zij wisten — op gezette tijden 
bijeen komen maar elkaar opzoeken als er een reden toe is. 
Over de conferentie die het Leiden Azle Centrum zou organiseren met de VSNU om de 'problematiek' te bespreken 
waar de universiteiten mee te maken hebben, werd aangegeven dat dit initiatief vooral van LAC kwam en de 
universiteiten er nog niet zo op uit waren om dit soort zaken 'publiekelijk' te bespreken. Er is wel behoefte aan een 
loket waar universiteiten vragen kunnen stellen. Ook hebben we enige tijd gesproken over het nut/onnut van het 
verder ontwikkelen van een beslisboom die onderzoekers zouden kunnen gebruiken bij bepalen of je een bepaald 
onderzoek met een bepaald land wel samen moet willen uitvoeren. 
Verder een verzoek om sprekers uit VK of Australia te zoeken voor de stuurgroep vice voorzitters die informatie 
zouden kunnen delen over de invloed van statelijke actoren op universiteiten en vooral de methodes die worden 
gehanteerd. lk heb hierover inmiddels een uitvraag gedaan bij onze 	 , die voor ons gaat 
zoeken. We gaan kijken of we hier zowel een meer openbare sessie kunnen houden en daarnaast ook een (paar) 
gesloten sessie(s) kunnen organiseren voor bepaalde groepen. 
Hartelijke groet, 

Ministerie van Buitenlandse Zaken / Ministry of Foreign Affairs 
Rijnstraat 8 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus / P.O. Box 20061 I 2500 EB I Den Haag / The Hague I The Netherlands 
T  +31 
M  +31 
www.rijksoverheid.n1/ www.government.nl   
Like us on Facebook or follow us on Twitter 

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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111111111111111111 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:  

maandag 16 maart 2020 08:48 

verslag van gesprek bij conservatorium 

39 

Ha 	en 

Voordat straks mogelijk weer allerlei coronagerelateerde onverwachte dingen gebeuren, stuur ik jullie 
nog even dit verslagje van mijn bezoekje aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ik had daar 
afgelopen week een afspraak met 	 (directeur) en 	 (11 

om hun over de plannen van het conservatorium in China te hebben. Hieronder korte 
terugkoppeling. Mijn gevoel: ondanks dat het in China is, niet heel risicovol en weinig aanleiding voor 
ons om ons er erg mee te bemoeien, omdat er geen graden worden verleend en er geen publieke 
middelen naartoe gaan. Wel goed om in de gaten te houden hoe de kennisstrategie zich ontwikkelt en 
of een dergelijk initiatief dan nog past. En ook of het nog past wanneer we op termijn de regels gaan 
aanpassen rondom transnationaal onderwijs. 

Groeten, 

De plannen die mij werden toegelicht: 
- Er is in Hainan (eiland voor Chinese kust) een free educational zone ingesteld door China. 

Betekent versoepelde regels om samenwerkingen tussen instellingen van universiteiten op het 
vasteland van China met internationale instellingen mogelijk te maken. 

- Het koninklijk conservatorium is benaderd door een Chinese universiteit om muziekonderwijs te 
gaan verzorgen. Er zijn met andere internationale instellingen ook al afspraken gemaakt of in 
de maak voor andere colleges. 

- Het koninklijk conservatorium is lid van een internationaal consortium (ConNext) waar diverse 
gerenommeerde conservatoria onderdeel van uitmaken. Dat consortium wordt de partner van 
de Chinese universiteit, voor het music college in Hainan. 

- In reactie op de voorzichtige opmerking dat dit een beetje lijkt op Yantai/Rug: 
o Dit is anders, want er worden geen Nederlandse diploma's versterkt 
o En het wordt financieel helemaal door de Chinese instelling (en de stad en regio) 

gedragen. Ook de aanloop- en voorbereidingskosten. 
o Het voorstel is dat het koninklijk Conservatorium het curriculum levert en een deel van 

het docententeam. 
- Er bestaat een Europees agentschap, Musique, een soort internationaal accreditatiekantoor. 

MusiQue zou een soort keurmerk afgeven aan de samenwerking ni Hainan. Een soort 'stempel' 
op het diploma dat het internationale aspect benadrukt. 

- Doel is niet om meer studenten aan te trekken voor Nederland. Maar om een partnerschap aan 
te gaan om het onderwijs in China een 'impuls' tebeven. En ook om het onderwijs 
(pedagogisch) in China te verbeteren. 

- In reactie op mijn vraag 'what's in it for you'?: 
o Kans om een nieuw curriculum te maken waarin je de neiuwste technologieen mee kunt 

nemen. Nieuwe inzichten kun je daar kwijt (over onderwijsconcepten, etc.). 
o Omdat China grootste muziekland aan het worden is, goeie uitvalsbasis om de NLse 

studenten die kant op te sturen. 
o Werkgelegenheid voor alumni. 

- T.a.v. academische vrijheid geeft conservatorium nog aan dat muziek in die zin 'minder 
gevoelig' ligt. Ook geeft 	 aan dat het hele onderwijsconcept gericht is op het 
ontplooien van de individuele student. Maw; iets van autonomie voor de student en vrijheid in 
denken is ingebakken in het curriculum. 

- Ik heb aangegeven dat het interessant klinkt en dat er voor OCW - omdat er geen NLse 
diploma's worden verstrekt - op het eerste oog niet zo'n grote rol is. Er hoeft in elk geval geen 
toestemming te komen. Het is eigenlijk echt een private activiteit. Ik heb ook aangegeven dat 



ik het zeer waardeer dat we worden meegenomen in de plannen. Afspraak is dat to blijven 
doen. 

2 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

woensdag 15 april 2020 13:03 

40 

RE: Concept versie mission statement universiteiten voor China FW: draft joint 
mission statement v2 
RE: draft joint mission statement v2 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Dank voor je input 	ik had vergelijkbaar commentaar. De MoUs wilde ik nog even laten liggen 
tot we daar zelf over hebben kunnen praten, a.s. donderdag als het goed gaat. 

In de bijlage da mail die ik naar DCUN heb gestuurd. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 15 april 2020 9:13 
Aan: 

Onderwerp: RE: Concept versie mission statement universiteiten voor China FW: draft joint mission statement v2 

Hoi 

Dank voor het doorsturen. Ik heb het snel gelezen. Vond vooral die tabel uit de andere bijlage wel 
inzichtelijk. Bij het mission statement is mijn voornaamste commentaar dat ik in de tekst of en toe mis 
wat er (ik zeg het even heel oneerbiedig) voor NL te halen is. Ik vind het meer gaan over wat NL te 
brengen heeft. En in de tabel staat dan bijv. een concrete ambitie: 50% toename van het aantal Nlse 
onderzoekers/studenten dat op uitwisseling naar China gaat. Zo'n doel moet - vind ik - nog wel beter 
onderbouwd worden. wat gaat dat dan opleveren? 

En een ander algemeen punt: kunnen ze vanuit de werkgroep nog iets meer dan nu de bestaande 
samenwerking (ook de MOU's etc) betrekken en meedenken over of die wel/niet moeten worden 
geupdate en zo ja, hoe dan? 
Of is dat wat jullie betreft echt meer aan ons? 

Wat betreft de VH: zou fijn zijn als je in elk geval laat weten dat het wat OCW betreft heel wenselijk 
zou zijn als de VH ook betrokken wordt bij dit mission statement. Misschien kunnen ze dan zelf al een 
voorstel doen van hoe dat te doen? Of wij kunnen daar een rol in spelen, maar dan hebben we wel 
`toestemming' nodig om het stuk te delen met de VH (denk ik?). 

Groeten! 

Van: 
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 18:39 
Aan 
Onderwerp: Concept versie mission statement universiteiten voor China FW: draft joint mission statement v2 

Hoi alien, 
Nog geen tijd gehad om het te lezen, maar hierbij de eerste versie van een missionstatement van de 
universiteiten voor de Chinareis. Gezien de deadline stuur ik het vast door. Evt commentaar mag 
morgen naar mij gestuurd worden. Zal als OCW zijnde terughoudend zijn, maar mogelijk handig om 
iets mee te geven. 



hoe willen we de VH hierbij verder betrekken? (zal morgen iig laten weten dat we een eerste 
gesprek met hen hebben gehad). 

Groet, 

Van: 	 [mailto 	 @BB.leidenuniv.nl] 
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 11:03 
Aan: 	 @minbuza.n1; 	 @nuffic.n1; mi@nuffic.n1; 

@nwo.n1; 	 @wur.nl; 	 @wur.nl; 
@uu.n1; 	 @utwente.n1; 

@tilburguniversity.edu; 
Im@rug.n1; 

@outlook.com  
Onderwerp: draft joint mission statement v2 

@tilburguniversity.edu; 
@eur.n1 	 @eur.nl; 	 @io.ru.n1; 

@vu.n1; 

Dear all 

I hope you have all enjoyed a well deserved break during the Easter Weekend. I hope all of you and your families are 
doing well. 

Please find attached a draft joint mission statement for the national knowledge mission. 

We would like to bring this under the attention of the VSNU on this Thursday 16 April, one day before the VSNU 
SSPG meeting. 

If you have time, please read it and return it to 	 I= and me with track changes or send an 
email with your remarks, before Thursday 16 April, 10AM. 

One question for us all, and specifically to OCW, VSNU and Nuffic: do we want to team up with the universities of 
applied sciences/hogescholen (and other stakeholders who might want to join)? If yes, at what point in time and 
how? 

FYI: this mission statement has an attachment with an overview of the deliverables, which was shared with you last 
Thursday. 

Kind regards 

on behalf of the knowledge mission cttee 
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=1111111111111111111 	  
Van: 
Verzonden: 	 donderdag 1 oktober 2020 17:42 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 	 RE: VERZOEK - Input uitvoering Raadsconclusies Hongkong (DEADLINE: 2/10 COB) 

Hill." 

Dank voor het bericht en=dank voor de aanvullingen, ik heb hier niets aan toe to voegen. 

Groet en fine avond! 

MI 

I  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  I  Ministry of Education, Culture and Science, the Netherlands 

1+3 
@minocw.n1  

Van: 
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 17:31 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: VERZOEK - Input uitvoering Raadsconclusies Hongkong (DEADLINE: 2/10 COB) 

Dank jet! 

Van: 
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 17:26 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: VERZOEK - Input uitvoering Raadsconclusies Hongkong (DEADLINE: 2/10 COB) 

Hoi 

Zie hieronder in rood wat aanvullingen/wijzigingen van mijn kant. 

Groet, 
IM 

Van: 
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 17:15 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: VERZOEK - Input uitvoering Raadsconclusies Hongkong (DEADLINE: 2/10 COB) 

Beste alien, 

Vanmorgen kreeg ik bericht dat 	akkoord is met het felt dat er geen budget is bij OCW voor 
een aparte beurs voor Hongkong en dat dit niet past in huidige beleid rond beurzen (hoewel er dus uit 
het verleden nog wel landenspecifieke beurzen zijn, 
1111.). Daarom heb ik onderstaande input voor instructie voor de COASI gemaakt. 

i 

41 



■ 

41111•=1111111111•111111=11. 

Hebben jullie hier nog aanvullingen op? 

Dank voor het meelezen en denken! 

Groet, 

Voorstel input voor COASI instructie BZ: 

(mbt vraag van EDEO naar uitvoering raadsconclusies) 
- Have you explored possibilities for stepping up and coordinating scholarships and 

academic exchanges involving Hong Kong students and universities? 

4  we feel the possibilities should be further investigated at EU-level. 

MI • 

a 

Van: 	 ©minbuza.nl] 
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 14:44 
Aan•  
CC: AIM= 
Onderwerp: VERZOEK - Input uitvoering Raadsconclusies Hongkong (DEADLINE: 2/10 COB) 

Beste collega's, 

Zoals jullie weten, werden er eind juli EU-Raadsconclusies (RCC's) over Hongkong aangenomen (zie bijlage). Deze 
bevatten voorstellen voor concrete acties die zowel op EU-niveau als op nationaal niveau nader moeten worden 
ingevuld. Het is daarom van belang dat implementatie van de RCC's door de Lidstaten (LS) wordt opgepakt, maar 
ook dat het onderwerp bij de verschillende relevante voorbereidende Raadswerkgroepen en andere EU-
bijeenkomsten op de agenda komt. Mede op verzoek van NL speelt EDEO hierbij een coordinerende rol. 
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Op 7 oktober zal over implementatie van de RCC's worden gesproken in COASI. Ten behoeve daarvan heeft EDEO bij 
alle LS een vragenlijst uitgezet (zie bijlage). lk coordineer de NLse inbreng, en zou bij dezen graag jullie input willen 
vragen op het volgende specifieke punt: 

Have you explored possibilities for stepping up and coordinating scholarships and academic exchanges 
involving Hong Kong students and universities? 

Ten tijde van de totstandkoming van de RCC's concludeerden jullie dat er vanuit OCW geen middelen waren om 
eventuele inzet hierop te dekken. Valt er inmiddels lets anders te melden? Is het nog ter sprake gekomen in het EU-
onderwijscomite? Willen we een oproep daartoe insteken, eventueel met een beroep op EU-middelen? 
Aanvullingen, opmerkingen en andere suggesties zeer welkom! 

Daarnaast is jullie input ook welkom op deze meer algemene punten: 

Betrek vooral andere (interdepartementale) collega's die ik ben vergeten! lk ontvang jullie suggesties of bijdragen 
(liefst in het Engels) graag uiterlijk op vrijdag 2 oktober.  Houd er rekening mee dat wat wij aanleveren in principe 
EU-intern met de andere Lidstaten wordt gedeeld. 

Alvast veel dank en groet, 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Rijnstraat 8 I 2515 XP Den Haag 
Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag 

T +311  
F  +311  
M +31 

pminbuza.n1  
http://www.rijksoverheid.nl/bz  

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: 	 @minbuza.nl> 
Verzonden: 	 donderdag 15 oktober 2020 13:18 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 vraag over CSC beurzen 

Beste 

Hierbij nog een aanvulling op het eerdere antwoord op de vraag of het klopt dat Chinese uitwisselingstudenten met 
een beurs een boete moeten betalen als ze niet terugkeren naar China na het afronden van de studie. 

Het wordt door het Chinese ministerie van Onderwijs als eis gesteld dat studenten met een CSC beurs binnen drie 
maanden na het verstrijken van de in de overeenkomst afgesproken termijn terugkeren naar China om daar voor 
minimaal twee jaar te werken of te studeren. Gedurende deze tijd mag men niet zonder toestemming langer dan 
drie maanden in het buitenland verblijven. Deze eis geldt niet voor BA transfer students en kan worden uitgesteld 
voor een vervolgstudie of werk in het buitenland. Er hangt een boete aan vast die kan oplopen tot 30% van het 
totaalbedrag van de verstrekte beurs. 

Voor de volledigheid, dit is niet het enige waar een boete aan verbonden is. Het onderstaande komt uit de door de 
China Scholarship Council (beursverstrekkend agentschap van MoE) opgestelde overeenkomst die studenten met 
een beurs ondertekenen (versie 2018): 

• Indien de student zich schuldig maakt aan een van de hieronder beschreven overtredingen, dan wordt dit 
beschouwd als een serieuze contractbreuk en vervalt de beurs. Het tot dusver verstrekte totaalbedrag moet 
in dit geval worden terugbetaald. Daarnaast moet er een boete worden betaald (maximaal 30% van het 
totaalbedrag van de beurs): 

1. Zich schuldig maken aan een van de volgende gedragingen in het buitenland: 
a. Acties die nationale belangen schade toebrengen; 
b. Criminele activiteiten; 
c. Valse gegevens opgeven bij het aanmelden voor een beurs; 
d. Zelf het visumtype of de nationaliteit veranderen; 
e. Zonder legitieme reden vroegtijdig met de studie stoppen; 
f. Zelf aanpassingen maken aan het land, de studie, universiteit, of termijn zoals vermeld in de 

beursovereenkomst; 
g. Het overtreden van de regels van de kennisinstelling en een slechte maatschappelijke invloed 

creeren; 
h. Zonder toestemming vroegtijdig terugkeren naar China; 
i. Zonder toestemming langer dan drie maanden na de afgesproken termijn niet terugkeren naar 

China; 
2. 	Niet terugkeren naar China om daar voor minimaal twee jaar te werken of te studeren. 
3. Andere serieuze vergrijpen en wetsovertredingen, zoals elders beschreven in de overeenkomst. 

Naast de boete, wordt er op basis van de hoogte van de beurs een borg vastgesteld en staat een derde partij 
financieel garant. Dit is meestal een ouder. Ook wordt de student geacht na afloop een verslag te schrijven van 
zijn/haar belevingen in het buitenland. 

Vriendelijke groet uit Beijing, 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 8 december 2020 10:40 
Aan: 
Onderwerp: 	 FW: NAHSS: bespreking project 

T.i. ze komen echt altijd weer terug... 

Van: 	 @nahss.nl] 
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 10:37 
Aan• 
CC: 
Onderwerp: Re: NAHSS: bespreking project 

Beste 

We vinden het erg jammer om te vernemen dat het lastig zal zijn om een OCW project op te zetten. We 
begrijpen dat jullie het momenteel erg druk hebben en ik zal daarom in januari hierover opnieuw contact 
opnemen. 

Indien dit is vanwege de tijdsinvestering zou ik graag willen verduidelijken dat het opzetten van een project 
ook in januari-februari plaats kan vinden, doordat het programma pas eind maart van start gaat. Wij 
benaderen onze partners altijd een aantal maanden van te voren om zo het proces enigszins te versoepelen. 
Daarnaast zijn er totaal 4 contactmomenten met de projectgroep. Deze momenten zijn onder andere de 
kennismaking eind maart, twee check-ups in april en juni, en de presentatie van de projectresultaten aan het 
einde van de zomer. Vanwege COVID is het goed mogelijk dat deze contactmomenten niet in persoon, 
maar joist online zullen plaatsvinden. Verder is de NAHSS altijd bereid om de opzet en uitvoering van een 
consultancy project zo veel mogelijk te ondersteunen, doordat wij op de hoogte zijn van de drukke 
werkdagen van onze partners. Dit doen we door middel van o.a. regulier contact met de projectgroep en het 
aanstellen van een NAHSS-alumnus als projectcoach. 

Zelf vind ik het onderwerp wat jullie voor ogen hadden uiterst relevant in de huidige context van COVID en 
de toenemende spanningen binnen de (academische) relatie met China. Vooral voor de studenten zou het 
nuttige inzichten opleveren doordat ze veldwerk kunnen uitvoeren in Nederland en hun projectresultaten 
directe impact hebben op het verbeteren van hun eigen NAHSS ervaring. 

Ik wens jullie veel succes in deze laatste drukke weken! 

Vriendelijke groeten, 

Op vr 27 nov. 2020 om 12:17 schreef 	 gminocw.n1>:  
Beste 

Tot mijn spijt moet ik onze afspraak van vanmiddag op het laatste moment afzeggen. Zowel 
als ik zijn bezig met stukken die nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer moeten en de 
deadlines rond interne procedures daar omheen zijn vandaag en begin volgende week. Helaas zijn er 
ook Been collega's die dit over kunnen nemen. En dan kom ik eigenlijk bij mijn tweede minder leuke 
mededeling: het gaat ons niet lukken om een project te begeleiden vanuit OCW. We ondersteunen de 
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doelen van de NAHSS en geven daarom ook de financiele bijdrage, maar een rol als projectbegeleider 
vraagt toch lets anders en dat is lets wat bij ons niet in de werkzaamheden past op dit moment. Ik 
hoop dat jullie hiervoor begrip hebben. 

Wij wensen jullie toch een heel mooie editie van de NAHSS! 

Vriendelijke groet, 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: 	 guu.nl] 
Verzonden: donderdag 26 november 2020 17:27 
Aan• 
CC: 
Onderwerp: NAHSS: bespreking project 
Tijd: vrijdag 27 november 2020 15:00-15:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: MS Teams 

Dag 

Middels deze mail zou ik graag het verzoek voor MS teams willen delen voor onze meeting betreffende de 
projectbegeleiding van de NAHSS. 

Tot morgen! 
Groeten, 

Microsoft Teams-vergadering 

Neem deel via uw computer of mobiele app 
Klik hier am deel to neaten aan de vergadering 

Meer inforrnatie I Help I Opties voor vergadering 

I Program Board, Relations & China Affairs I Netherlands-Asia Honours Summer School 
2021 I Kromme Nieuwegracht 80, 3512 HM Utrecht, The Netherlands I T: +31 	I E: 

(nahss.nll  W:  www.nahss.nl   

Supervised by 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	raag m t vrustelling aanvraag 
Datum: 	donderdag 18 maart 2021 12:07:55 
Bijlagen: 	imacie001.t0q 

image002.114Q 

Klopt. Aileen kan het dus ook een reactie zijn op onze strengere toelatingseisen waaruit blijkt dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor 
inkomende studenten/ wetenschappers omdat we moeilijke vragen stellen. 
Groet, 

ve 
 Van:
rz

l I I II 	111.1 
maart 2021 11:45 

Aan:
ndo 

 
raag mbt vrijstelling aanvraag 

HaM, 

Dank voor je reactie. Het lijkt inderdaad op een vicieuze cirkel op deze manier. 
Ik denk dat jouw reactie wel helpt: als inzichtelijk kan worden gemaakt dat de universiteit voornemens is iemand aan te nemen (met in achtname van 
bepaalde voorwaarden), zou de beursverstrekker ook een intentie kunnen afgeven. 

Goed om te weten ook dat dit in het verleden niet tot problemen heeft geleid bij hetzelfde beurzenprogramma. 

Groeten, 

Vearl V.rdag 18 maart 2021 11:40 
Aan 

t vrijstelling aanvraag 

Even voor jou: er wordt hier een kip en ei situatie gecreeerd: 1) de aanvrager wil graag in dienst treden bij de universiteit, maar die eist dat 
hij een ontheffing kennisoverdracht heeft; 2) de Taskforce kan alleen een oordeel vormen over nnogelijke risico's als de aanvraag compleet 
is (dus met een duidelijk voornemen om iemand in dienst te nemen en informatie over de financieringsbron); en 3) de geldverstrekker (in 
dit geval de beursverstrekker) wil de beurs pas definitief maken als de ontheffing er is en dus de arbeidsovereenkomst rond is. 
De Taskforce heeft eerder aanvragers gezien die ook gebruik maakten van hetzelfde beurzenprogramma, toen was dat nooit een probleem. 
Meestal was de beurs al verstrekt. 
De sleutel ligt bij de universiteit: zij moeten aangeven dat ze voornemens zijn de aanvrager aan te nemen (op voorwaarde dat de ontheffing 
rondkomt); het beurzenprogramma kan ook de intentie aangeven om de kandidaat een beurs te geven; als dat voor de universiteit niet 
voldoende garantie is dan moeten zij kijken of ze mogelijkheden hebben om de werkzaamheden van de kandidaat op een andere wijze te 
financieren. In ieder geval helpt het als de aanvraag tijdig wordt ingediend, zodat de beoordeling plaats kan vinden voor de kandidaat in het 
vliegtuig stapt. 
De vraag in het aanvraagformulier beoogt inzichtelijk te maken waar de geldstromen zitten en of aanvragers bij kritische technologieen niet 
betaald worden door overheden om kennis te verwerven. 
Ik hoop dat dit helpt om een antwoord richting de vraagsteller te formuleren. 
Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzalinna  maart 2021 7:19 
Aan 
OndMiliVraag  mbt vrijstelling aanvraag 

Heb jij al meer nieuws? 
Groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:' 	 @minbuza.nl> 
Datum: 18 maart 2021 om 07:14:35 CET 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag mbt vrijstelling aanvraag 

De CSC heeft het punt nog een aantal keer genoemd ivm de naderende deadline van aanmeldingen voor beurzen dit jaar (eind maart). Ik 
heb 	ook benaderd, maar wacht nog op een antwoord. 
Ik neem aan dat dit niet de eerste keer is dat deze situatie zich voordoet. Wellicht dat het volstaat om aan te geven bij de aanvraag van 

vrijstelling richting OCW dat de student bezig is met de aanvraag van een beurs en dat het aannemelijk is dat de studie op die wijze 
gefinancierd zal worden? 

Ik laat het weten als ik meer te weten kom! 
Vriendelijke groet, 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands I {4 
Department of Culture, Communication and Education I 3ZiLINIMP.L' 
4 Liangmahe Nanlu 1 100600 Beijing I People's Republic of China 

181  M9155600 
T:  +8 

NI. 	a si e 	W bsite 1  CN Website  

From: 
Sent: dinsdag 16 maart 2021 18:17 
To: 	 @minocw.n1 	 @minocw.nl> 
Subject: Vraag mbt vrijstelling aanvraag 
Dag- 
Ik ben door de China Scholarship Council (het beursverstrekkende agentschap van het Chinese ministerie van Onderwijs) geattendeerd op 
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het volgende: 

Weet jij of collega's die betrokken zijn bij deze aanvragen hier eerder mee te maken gehad hebben? Is er een manier is om deze vrijstelling 
aan te vragen zonder toezegging van de CSC dat de PhD-kandidaat in kwestie een beurs heeft gekregen? 
Vriendelijke groet, 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands  I flIifft IP klef,, 
Department of Culture, Communication and Education I IcitiPVIV402 
4 Liangmahe Nanlu 1100600 Beijing I People's Republic of China 
lt31-=:MITEA-WoJA284'- IMO4100600 
T: +86 
W:LI_=Wetigc  • - 1  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. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	R Vraag m t vrijstelling aanvraag 
Datum: 	 vrijdag 26 maart 2021 08:46:51 
BijIagen: 	image001.10q 

jmage002.onq 
image003.104 
ima_ge004.inq 
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Dank! lk heb voldoende input voor een antwoord richting de CSC. 
Fijn weekend alvastl 
Groet, 

From: 	 @minocw.nl> 
Sent: donderdag 25 maart 2021 18:19 
To: 	 @minbuza.nl> 
Subject: 	Vraag mbt vrijstelling aanvraag 
Hoi=11111, 
Het e-mailadres klopt inderdaad. Over het proces krijg ik het volgende mee: 
Het belangnjkste is dat uit de aanvraag blijkt dat de universiteit de kandidaat verwelkomt (contract, uitnodigingsbrief etc.). Vervolgens wordt de vraag gesteld wie betaalt voor het werk 
van de aanvrager i.v.m. financiele afhankelijkheid. Dat ken bijvoorbeeld een beurs zijn, een studielening, of een gefinancierd onderzoeksproject. Daarna kan Loket OCW en of de 
Taskforce de inhoudelijke behandeling starten. 
Over vorige cases is niets met mij gedeeld; ik vermoed cm dat elk geval apart wordt behandeld. 
Heb jij hier voor nu voldoende aan, of roept het toch nog vragen op? 

Groeten, 

MIN 
Van: 	 Prrunbuza.nl] 
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 9:35 
Aan: 
Onderwerp: RE: Vraag mbt vrijstelling aanvraag 
Ha= 
Bedankt voor je reactie. lk heb inmiddels ook contact gehad met 	 Zij stellen dat dit een bekend probleem is tussen CSC en OCW en dat de 
student in kwestie het beste contact op kan nemen met het OCW loket dat hierover gaat. Voor de volledigheid zou ik eigenlijk nog wel willen weten 
of deze intentieverklaringen (zowel van de kennisinstelling als de CSC) in het verleden voldoende zijn gebleken om (1) de CSC beurs toegewezen to 
krijgen en (2) de aanvraag voor vrijstelling bij OCW in to dienen, maar ik heb zo wel al voldoende input voor een antwoord richting de CSC. 
lk zal erop aandringen dat individuele studenten contact opnemen met het OCW loket met specifieke vragen. Weet jij of ikIM 

Pminocw.nlkan opgeven als correspondentieadres voor studenten met vragen? 
Groet, 

Ism 
Embassy of the Kingdom of the  Netherlands I Of 
Department of Culture, Communication and Education I ZtIV,Y#M9.12 
4 Liangmahe Nanlu I 100600 Beijing I People's Republic of China 
1MMONEIE-AqMA ;EJ4' 03A-100600 T:  46 MW:1LEt

atatta 
 
I CN Website 

From: 	 Pmi nocw.nl> 
Sent: donderdag 18 maart 2021 18:52 
To: 	 (Wminbuza.nl> 
Subject: RE: Vraag mbt vrijstelling aanvraag 

lk heb navraag gedaan en kan inmiddels het volgende met je delen: 
- Er zijn eerdere aanvragers van vrijstelling bekend die gebruik maakten van hetzelfde beurzenprogramma, maar Wen bleek er seen probleem en was de beurs meestal al 

verstrekt. 
- In dit geval lijkt de sleutel bij de universiteit te liggen. Zij moeten aangeven dat ze voornemens zijn de aanvrager aan te nemen (op voorwaarde dat de ontheffing rondkomt). 

Daarnaast zou de CSC een intentie kunnen afgeven om de kandidaat een beurs te geven. 
-Als dat voor de universiteit niet voldoende garantie geeft, dan moeten zij kijken of ze mogelijkheden hebben om de werkzaamheden van de kandidaat op een andere wijze te 

financieren. 
-In ieder geval helpt het als de aanvraag voor ontheffing tijdig wordt ingediend, zodat de beoordeling plaatsvindt voordat de kandidaat in het vliegtuig stapt. 

Helpt dit jou een (voorlopig) antwoord te formuleren richting de CSC? 
Hopelijk hoor je ook snel 
Hartelijke groet, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 ;Postbus 16375 ;2500131 Den Haag 
tel: 
e-mail: 	 eminocw n1  

Van: 	 Pminbuza.nlj 
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 7:14 
Aan: 
Onderwerp: RE: Vraag mbt vrijstelling aanvraag 
Dag- 
De CSC heeft het punt nog een aantal keer genoemd ivm de naderende deadline van aanmeldingen voor beurzen dit jaar (eind maart). lk heb de 



ook benaderd, maar wacht nog op een antwoord. 

lk neem aan dat dit niet de eerste keer is dat deze situatie zich voordoet. Wellicht dat het volstaat om aan te geven bij de aanvraag van vrijstelling 

richting OCW dat de student bezig is met de aanvraag van een beurs en dat het aannemelijk is dat de studie op die wijze gefinancierd zal worden? 

lk laat het weten als ik meer te weten kom! 

Vriendelijke groet, 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands  I 	f-P.),: ft IT; 
Department of Culture, Communication and Education I 3ZitiVIVX91. 
4 Liangmahe Nanlu I 100600 Beijing People's Republic of China 
lt7f.JUEIE(=-4q;TA2,14-q I Eifg100600 
T:  +86 
W: k TIMM - 	W bsit- I  SN Website 

From: 

Sent: dinsdag 16 maart 2021 18:17 

To:111 11.minocw.n1' 	 Pminocw.nl> 

Subject: Vraag mbt vrijstelling aanvraag 

lk ben door de China Scholarship Council (het beursverstrekkende agentschap van het Chinese ministerie van Onderwijs) geattendeerd op het 

volgende: 

Weetjij of collega's die betrokken zijn bij deze aanvragen hier eerder mee te maken gehad hebben? Is er een manier is om deze vrijstelling aan te 

vragen zonder toezegging van de CSC dat de PhD-kandidaat in kwestie een beurs heeft gekregen? 

Vriendelijke groet, 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands  I (? 	fp k  f1411 
Department of Culture, Communication and Education I 5ZitiVV5:ME 
4 Liangmahe Nanlu I 100600 Beijing I People's Republic  of China 
LIMViii519EA-q5ETANgia-q I ilir3ig100600 

T: +
.
61111.  

W: 
 

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. 

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. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

vrijdag 15 november 2019 10:01 

Wijzigingsbeschikking tbv NAHSS 
Wijziging financiele bijdrage aan UU tbv NAHSS by 
1111.1111111111...) on 11_15_2019.docx 

Dag M, 
Inmiddels heb ik contact gehad met I&W (zie hieronder) over het samenvoegen van onze bijdragen 
aan de NAHSS, via de UU. 
In de bijlage vind je de wijzigingsbeschikking die ik heb geschreven. 
Ik heb de meeste cijfers kunnen invullen, zou je deze willen checken en evt. willen aanvullen? 
Alvast bedankt, 
Groeten 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

Mobiel: 	+31  
E-mail: 
	

Pminocw.n1  
Website: 
	

http://www.rijksoverheid.nl/nninisteries/ocw  

Van: 	 @minienw.nl] 
Verzonden: donderdag 14 november 2019 13:29 
Aan: 
Onderwerp: RE: NAHSS 
Beste 
Fijn dat je dit overneemt van MEL veel dank! Uiteraard graag bereid om met de wijzigingsbeschikking mee te 
kijken voordat hij naar de UU gaat, evenals bij de beoordeling van de verantwoording. 
V.w.b. je vragen: 

• De aanleiding is dat we als IenW onze steun aan de NAHSS graag voortzetten. De NAHSS heeft zich in het 
verleden aangetoond als betrouwbare en succesvolle partner in het opzetten en uitvoeren van het 
jaarlijkse programma. Daarbij biedt het voor IenW een interessant programma ook wat betreft de inhoud, 
waarbij aandacht is voor duurzaamheid en andere thema's die voor IenW interessant zijn. Tot nu toe was 
de bijdrage vanuit IenW vormgegeven als een opdracht. Eigenlijk klopt dat subsidie-technisch echter niet, 
het zou immers eerder een subsidie moeten zijn begreep ik. I.o.m. onze juristen en EMI, kwamen op de 
optie uit om het bij jullie bijdrage via de UU onder te brengen, zodat de NAHSS geen onnodige 
verantwoordingslasten krijgt als we en separate subsidie 

• Het gaat om 10.000 euro per jaar, voor de looptijd van drie jaar (ik begreep immers dat jullie bijdrage ook 3 
jaar loopt). 

• Het bedrag is niet specifiek geoormerkt. Dat gezegd hebbende komt het bedrag van 10.000 euro per jaar 
overeen met de kosten van deelname voor twee studenten aan het uitwisselingsprogramma. Idealiter 
wordt het bedrag dan ook ingezet om de deelname van minimaal twee studenten mogelijk te maken. 

Hoor graag als er nog vragen zijn! 
Groeten en veel dank, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 14 november 2019 11:40 
Aan: 	 @minienw.nl> 
Onderwerp: FW: NAHSS 
Beste 
In verband met de afwezigheid van 	neem ik de NAHSS tijdelijk op mij vanuit OCW. 
Als ik goed geInformeerd ben, is het enige wat nog moet gebeuren het schrijven van een 
wijzigingsbeschikking naar de Universiteit Utrecht (die geld ontvangt via de lumpsum voor de NAHSS). 
Om deze beschikking te schrijven heb ik nog nodig: 



- Een korte aanleiding voor de wijziging 
- Het precieze bedrag vanuit I&W (dit heb ik tot nu toe nergens kunnen terug vinden) 
- Een korte beschrijving waarvoor dit bedrag bedoeld is 

Zou je mij deze informatie kunnen aanleveren? 
Daarnaast zou het fijn zijn als je de wijzigingsbeschikking zou willen checken, voordat wij hem naar de 
UU sturen, en kan meekijken bij de uiteindelijke verantwoording vanuit de NAHSS. 
Ik hoor het graag, 
Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

Mobiel: 	+31 
E-mail: 	 @minocw.ni  
Website: 	http://www.riiksoverheid.ni/ministeries/ocw  

©minienw.nl]  Van: 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 10:25 
Aan• 
Onderwerp: RE: NAHSS 
Hi IMM, 
Heb jij wellicht al een update t.a.v. onderstaande? 
G roet, 

Van: 
Verzonden: maandag 30 september 2019 09:08 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: NAHSS 
Hi NM, 
Ik heb zoals besproken contact gehad met de NAHSS; zij vonden de constructie voor financiering via de UU een 
prima oplossing. Dus wat dat betreft is er geen probleem. 
Heb jij al contact met de universiteit kunnen hebben? 
Groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 11 september 2019 13:17 
Aan: 
Onderwerp: RE: NAHSS 
Mooi! 
Tot volgende week. 
Grt! 

@minienw.nl>  

Van: 	 ©minienw.nl]  
Verzonden: woensdag 11 september 2019 13:04 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: NAHSS 
Nee, ik zal in dat geval wel met hen van tevoren e.e.a. afstemmen waar nodig. 
Groet, 

Van: 	 @minocw.nl>  
Verzonden: woensdag 11 september 2019 13:04 
Aan: 
CC: 	 @minocw.nk 
Onderwerp: RE: NAHSS 
Hoi 

@minienw.nl> 
@minocw.nl> 
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Je beide collega's kunnen niet op 19 september. Is dat een probleem? Met andere woorden: kom je 
alleen of zal ik een nieuw voorstel doen? 
Grt! 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: 	 @minienw.nl] 
Verzonden: woensdag 11 september 2019 12:09 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Geweigerd: NAHSS 
Tijd: woensdag 11 september 2019 13:00-13:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: OCW 09.092 
Dag 
In verband met een spoedklus lukt het mij helaas niet zo langs to komen; 

Kunnen we het wellicht verzetten? 
Groet en excuus! 

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 to melden en het bericht to 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. 

3 



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

48 

.,,Retouradres Postt)us 16375 2500 B1 D'en Haag 

Universiteit Utrecht 
t.a.v. het college van bestuur 
Postbus 80125 
35o8 T[ UTRECHT 

Contactpersoan 

Heger Onderwijs en 
Studiefinanciering 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 1637,5 
2500 BJ Der Haag 
www.rgkseverheld,n1 

Onze referentie 

Datum 
	7 6 NOV 2019 

Betreft 	Wijziging financiele bijdrage aan UU tbv NAHSS 

Geacht college, 

Met deze brief inforrneer ik u over de toevoeging van de bijdrage van het 
rninisterie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) can de bestaande bijdrage van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Netherlands 
Asia Honours Summer School (NAHSS). 

Op 6 december 2018 bent u geInformeerd over de verlenging van de financiele 
bijdrage can de Universiteit Utrecht voor de NAHSS. Hierin heb ik aangegeven dat 
het ministerie van OCW de komende jaren graag partner blijft van de NAHSS en 
tot en met 2022 een bijdrage van €43.557,00 per jeer verstrekt, 

Momenteel verstrekken zowel het ministerie van OCW als het ministerie van I&W 
een jaarlijkse bijdrage can de NAHSS. net  ministerie van I&W heeft aangegeven 
haar bijdrage ook graag te willen verlengen tot en met 2022 voor een bedrag van 
C10.000,00 per jeer, Dit bedrag komt overeen met de kosten van deelname van 
twee studenten aan het programma. 

Voor beide rninisteries geldt dat de NAHSS zich in het verleden heeft getoond als 
betrouwbare en succesvoile partner in het opzetten en ultvoeren van het 
jaarlijkse progran-ima, ook wat betreft de inhoud. 

Tot nu toe was de bijdrage vanuit het ministerie van ISM vormgegeven als ean 
opdracht. 	juridische overwegingen heeft I&W mij verzocht om hear bijdrage 
toe te voegen can die van OCW, die is verleend via can verhoging van de 
oncierwijsopslag van de Universiteit Utrecht. Op dit verzoek ga ik gaarne in. 

Met ingang van 2020 wordt de bijdrage van I&W verleend in de vorm van een 
verhoging van de onderwijsopslag van uw instelling, te weten C 10,000,00 per 
jaar van 2020 tot en met 2022, onder voorbehoud en goedkeuring door de 
begrotingswetgever van de rijksbegroting over .  dit jaar. De verstrekking van daze 
bekostiging zal geschieden door middel van een wijziging van de Regeling 
financien hoger onderwijs die verband houdt met wijzigingen als gevolg van de 
eerste suppletoire begroting van het ministerie van OCW voor het begrotingsjaar 
2020. Vanaf dat moment is er formed gezien sprake van een juridische 

P.iigina 	V.73 r,  2 



. 	Onderwijs en Studiefinancier6 g, 

verplichting. De hieruit voortvloeiende aanpassingen van de rijksbijdragen aan 
universiteiten vinden plaats bij de tweede rijksbijdragebrief 2020, waarvan 
verzending voorzien is in _Kill 2020. Vanaf die maand vindt ook de uitbetaling van 
de aangepaste rijksbijdrage plaats. De verantwoording over de inzet van de 
rijksbijdrage geschiedt op reguliere wijze via de jaarrekening en het jaarverslag 
conform de Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. 

Met vriendelijke groet, 

Onze referentie 
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TER BESLISSING 

Datum 
3 februari 2021 

Onze Referentie 

Opgesteld door 

Aan 	 DAO 
Van 	 CdP Beijing 
Via 
Kopie aan 
Afgestemd met 

memo Transitie taken Neso China naar ZMA Beijing 

Aanleiding 
Vragen DAO naar aanleiding van de door OCW voor estelde transitie van taken 
van Neso China naar ambassade Beijing (mail 	van 30 januari 2021). 

Gevraagd besluit 
• ZMA Beijing verzoekt om 2 fte, lokaal aan te stellen (geschat budget 

ca. 120.000 euro), voor het overnemen van de essentiele taken van de oor- 
spronkelijke 7 fte Neso-medewerkers. 

• Een Attaché Onderwijs en Wetenschap plus assistent aanstellen is niet nodig 
in het kader van de afwikkeling van Neso China. Dit is in China al eerder gere-
aliseerd via de zgn. Rutte-middelen uit 2019, als uitvloeisel van de China-noti-
tie 

• De kanselarij beschikt over voldoende kantoorruimte voor de huisvesting van 
de twee nieuwe medewerkers. 

• De medewerkers worden ingebed in de afdeling Cultuur, Communicatie en On-
derwijs, die thans al het onderwijsbeleid uitvoert. 

• Zoals eerder aangegeven: spoed is geboden, om het institutioneel geheugen 
van het bureau Neso China te verzekeren. 

Toelichting 
Gezien het belang van China voor Nederland, ook op het gebied van hoger onder-
wijs en wetenschap, is het goed relevante delen van de opgebouwde kennis te be-
houden van het thans in zijn laatste maanden verkerende Neso-bureau. Vandaar 
dat wij voorstellen om twee lokale fte in te richten die de relevante kernfuncties 
van Neso kunnen overnemen. Deze dienstverlening dekt heel China en is ook rele-
vant voor de vier CG's en zes NBSO's. 

Behoud van het alumni-netwerk is relevant en straalt uit naar alle afdelingen van 
de post. De afdeling LNV is zelf al actief op dit vlak (WUR). 
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Hieronder volgt een overzichtje van de taken van Neso waarvoor wij formatieve 	Datum 

invulling verzoeken: 
	 3 februari 2021 

Onze Referentie 

Continueren: 1 fte 

• Screenen van de diploma's en 
taalvaardigheid van CN studen-
ten die naar NL komen (via cer-
tificaten). Dit is vooral veel 
werk bij Bachelor-studenten 
(telefonisch navraag doen bij 
middelbare scholen). 

• Ondersteuning enkele bilaterale 
NL beurzenprogramma's (pro-
motie voor de beurzen en voor-
selectie kandidaten). 

Van belang voor HO-instellingen en IND, 
certificeren is in '00 gestart op verzoek 
IND, om te voorkomen dat mensen via 
deze route de illegaliteit in verdwijnen. 

Relatief kleine taak gezien bepekt aantal 
beurzen, maar van symbolische bilaterale 
waarde. 

Continueren: 1 fte 

• Actieve ondersteuning bieden 
aan delegaties van Nederlandse 
instellingen voor HO aan China. 

• Student counsel aan Chinese 
studenten, incl. jaarlijkse pre-
departure meeting om studen-
ten voor te bereiden op het !e-
ven in Nederland. 

• Student counsel aan Neder-
landse studenten in China: zo'n 
tweemaal per jaar een receptie 
en aanspreekpunt voor vragen 
en problemen. 

• Alumninetwerk onderhouden, 
via WeChat en via fysieke acti-
viteiten, meestal thematisch 
(gezondheidszorg by). 

Kerntaak ZMA: contacten leggen, vergader-
ruimte bieden, aanwezigheid bij formele 
overleggen tussen rectoren. Sterk punt van 
Neso is het juiste publiek bij activiteiten 
krijgen voor delegaties, dankzij hun sterke 
alumninetwerk, actief op CN online media. 

Van belang voor het slagen van individuele 
Chinese studenten, gespecialiseerd werk, 
maar niet onmisbaar. 

Steun aan Nederlanders behoort tot onze 
kerntaken, ook van CGs. 

Alumnibeleid is van belang voor bedrijfsle-
ven, EZK, LNV, BZ en HO-instellingen. Dit 
netwerk onderhouden is tijdrovend, want er 
is geen centrale/automatische manier om 
de alumni te vinden. De winst: waardevolle 
contacten voor ons bedrijfsleven en de ge-
hele overheid (inside informatie; mogelijke 
ambassadeurs voor Nederlandse waarden). 
De taak is gelinkt aan PD en het ondersteu-
nen van delegaties. 

De volgende taken komen te vervallen: 

• Collectieve promotie voor stu-
deren en promoveren aan 
HBO's en universiteiten in NL. 
Nadruk op matchmaking op 
universiteiten en onderwijs-
beurzen van CEAIE. 

1 fte, vervalt. 
Promotie gaat naar individuele instellingen 
voor hoger onderwijs. Bovendien hebben 
de meeste universiteiten vertegenwoordi-
gers in China. 
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• Communicatie-activiteiten 
van Neso China. 

• Administratieve ondersteuning 
van Neso China. 

1 fte, vervalt. 
Communicatie gaat over naar het commu- 
nicatieteam van ZMA. 

1 fte, vervalt. 

Datum 
3 februari 2021 

Onze Referentie 

• Directie 	 2 fte, vervalt. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Hoi  

maandag 17 mei 2021 13:21 

FW: Nota aan 	uitvoering beurzenprogramma's 
(concept) Nota aan 	- uitvoering beurzenprogramma's (schoon).docx 

Mogelijke argumenten waarom we niet kunnen stoppen met de beurzenprogramma's: 
- Beleidsmatig niet wenselijk: stoppen met het beurzenprogramma's zou voor de betrokken 

studenten (en onderzoekers) een hoge drempel opwerpen, voor de meesten zou de 
internationale uitwisseling niet langer haalbaar zijn. 

- Aan de meeste beurzenprogramma's Iigt een bilateraal (cultureel) verdrag ten grondsiag. 
Stoppen met het beurzenprogramma zou kunnen betekenen dat we ons, op korte termijn en 
zonder eerdere indicatie, zouden moeten terugtrekken uit die verdragen. Dit zou de relatie met 
bijvoorbeeld Frankrijk, China en andere landen schaden. Het European University Institute 
beurzenprogramma wordt uitgevoerd op grond van het EUI-verdrag, stoppen zou hier 
betekenen dat we de afspraken op Europees niveau niet nakomen. 

- Er Iigt een vergaande toezegging om uitvoering beurzenprogramma op te nemen in de 
wettelijke taak; nu stoppen zou de vertrouwensrelatie met Nuffic ernstig schaden 

Heb je hier lets aan? 

Van: 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 12:58 
Aan: 
Onderwerp: RE: Nota aan DGHBWE uitvoering beurzenprogramma's 

Hoi 

Eens met zorg van 	ook gezien het felt dat ik het niet 123 voor me ziet dat we zo snel een 
subsidieregeling hebben liggen die 1 januari ingaat, maar de huidige praktijk met jaar zomaar 
verlengen kan niet 100% via de wettelijke taak en hoe lossen we dat dan op? Geven we Nuffic dan een 
afzonderlijke projectsubsidie voor 1 jaar voor het deel wat niet onder de adviestaak valt? Voor het 
overige akkoord en heb de HO-bedragen ingevuld/toegelicht. 

Zijn er nog vragen/onduidelijkheden hoor ik je wel© 

Groetjes, 11.1 

Van: 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 12:32 
Aan: 
Onderwerp: RE: Nota aan DGHBWE uitvoering beurzenprogramma's 

Hoi 

Zie hierbij mijn suggesties. 

Mijn voornaamste punt hangt samen met de opmerking op pagina 4 dat op basis van ervaring de 
datum van 1 januari 2022 niet haalbaar lijkt. Dat moeten we n.m.i. eerder al in het besluit terug laten 
komen en idealiter met een terugvaloptie. En als dat inderdaad de boodschap is, dan zie ik zo snel 
geen ander alternatief dan de huidige praktijk met een jaar te verlengen, vermoedelijk met 



staatssteunrisico. En de tijd gebruiken om een toekomstbestendige uitvoering op te zetten, ook 
financieel. 

Met vriendelijke groet, 

................... 	...... .,•.,... 	...•..•, ....... •,.e ........... 	.• 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 5012515 XP Den Haag 
Postbus 1637512500 BJ Den Haag 

T +31 (0) 6 
@minocw.n1  

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 11:14 
Aan: 	 @minocw.nl> 

@minocw.nk 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Note aan 	uitvoering beurzenprogramma's 

@minocw.n1>; 

Hoi 	 en 
Zouden jullie een bilk willen werpen (op de heie nota en daarnaast m.n. op een paar openstaande 
punten) bij bijgaande nota over de uitvoering van de beurzenprogramma's? Ik hoop de nota deze 
week de Iijn in te kunnen doen; is een reactie uiterlijk woensdag mogelijk? 
Alvast veel dank! 
Groeten, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I Postbus 16375, 2500 B.) Den Haag 

T 06 
Prninocw,nl 

2 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Geachte Partner, 

@nahss.nl> 
donderdag 23 september 2021 17:35 

Uitnodiging Slotceremonie NAHSS 8 Oktober 
Invite Closing Ceremony NAHSS 2021 partners.pdf 

Via deze mail willen we u van harte uitnodigen voor de slotceremonie van de Netherlands-Asia Honours Summer School op vrijdag 8 
oktober. We verwelkomen jullie graag op deze plechtige afsluiting in Den Haag bij het Marriott hotel (Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den 
Haag). Bijgevoegd vindt u de officiele uitnodiging met de exacte details. 

De slotceremonie is traditiegetrouw het slotstuk van de NAHSS. Zoals u wellicht weet heeft het zomerprogramma dit jaar zich in Nederland 
afgespeeld en ondanks de corona perikelen was het een fantastische editie verspreid over drie steden met inspirerende sprekers. De 
studenten hebben het afgelopen half jaar hard gewerkt om bij verschillende partners te werken aan uitdagende consultancy projecten. Zij 
hebben tijdens het gehele traject veel kennis opgedaan over China en de constant fluctuerende situatie en banden met dit belangrijke 
land. Zo is er weer een lichting getalenteerde en ambitieuze studenten beter voorbereid door met een kritische maar constructieve houding 
deze uitdaging tegemoet te zien. Het belang om als Nederland onze studenten goed voor te bereiden in deze snel veranderende wereld is 
nu relevanter dan ooit. Zonder uw support was dit niet mogelijk geweest en daar willen we u, namens de hele organisatie, hartelijk voor 
bedanken. 

Tijdens de slotceremonie zal er een interactief programma plaatsvinden met gerenommeerde sprekers en korte pitches van de studenten 
over hun consultancy projecten. We staan samen met u stil bij het afgelopen jaar en kijken vooruit naar een uitdagend jaar waarin we weer 
een nieuwe groep studenten hopen te mogen verwelkomen. 

Datum: vrijdag 8 oktober 2021 
Locatie: Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den Haag, Marriott hotel 
Tijd: 13:30-16:00 met aansluitende borrel 

Wij zullen de RIVM regels omtrent het coronavirus ten alle tijde in acht nemen en verzoeken u dan ook om een geldig vaccinatiebewijs, 
herstel bewijs of negatieve test te laten zien bij binnenkomst. 

We koesteren het verlangen u te zien op vrijdag 8 oktober en we vernemen graag of u hierbij aanwezig kunt zijn. 

Gelieve uw aanwezigheid door te geven voor 1 oktober. 

Hartelijke groet, 

, namens het Program Board '22 

I Program Board, Finance, Alumni & Events  I Netherlands-Asia Honours Summer 
School 2021 I Kromme Nieuwegracht 80, 3512 HM Utrecht, The Netherlands 
T: +31 	I E: 	 (nahss.n1 I W: www.nahss.nl   

Supervised by 

BeantwoordenDoorsturen 
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Van: 	 < 	 @minbuza.nl> 
Verzonden: 	 woensdag 12 mei 2021 16:28 
Aan: 	 irwermoreffiffeymeirr. 

11 
Onderwerp: 	 RE: Digital courtesy visit 18 May - 	 and 

Tot nu toe is dzz geen actie ondernomen. Daar was nog geen aanleiding toe, zo lang het KC ons 
niet inschakelde. Het CUC verbrak het contact met KC in december 2020. Wij hebben daarna op de 
achtergrond geadviseerd. KC hoopt nog steeds dat het project wel gerealiseerd wordt. 

Pas in april werd er een concreet beroep op ZMA gedaan om in actie te komen. Zelf probeer ik 
volgende week bij een dekaan van CUC te demarcheren. CdP inschakelen is last resort. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.corn) 

Van: 	int 	 m inocw.nl> 
Datum: woensdag 12 mei 2021 22:01 
Aan: 	 @minbuza.nl>,Milatimaita, 

@minocw.nl>, 
—1@minocw.nl> 

Onderwerp: RE: Digital courtesy visit 18 May - 	 and Mr. 

Hoi =11 

Zoals ik eerder al mailde: erg nuttig en veel dank! 
Maar toch ook nog wat vragen om wat meer context te kunnen schetsen voor 

1.@minocw.nl>,  

• Goed om te weten wat er vanuit NL zijde al is gedaan. Met wie heb jij bijvoorbeeld al contact gehad (of 
gezocht) aan Chinese zijde? Wat heeft de ambassade al gedaan op dit dossier, en bij wie zijn de Iijntjes 
uitgezet om antwoord op de vraag 'What happened?' te krijgen? Heeft de 	 dit ook al ter 
sprake gebracht, en waar dan en bij wie? 

• Kortom, ik zoek nog een beetje naar een feitenrelaas over wat onze inzet tot nu toe is geweest op dit 
dossier, zodat 	op de hoogte is van wat er vanuit OCW/BZ al is gebeurd. Op dit moment heb ik denk ik 
nog onvoldoende context. 

Zou je me hiermee kunnen helpen? 

lk hoor graag van je. 

Groet, 

Van: 	411Mikii  'immignir@minbuza.nl> 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 11:09 



Aan: @minocw.n1>; 
@minocw.nl>; 

@minbuza.nl>; 
@minocw.nl>; 

@minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Digital courtesy visit 18 May - 	 and Mr. 

Kennismaking 	met 	 / 18 mei 2021 / speaking notes 

Inbreng samenwerking China University of Communication — Royal Conservatoire 
Opsteller: HCCO, 12 mei 2021 

• In 2019, the leadership of the China University of Communication 
0 
0 	 , responsible for Hainan Campus 
o and 
	

at the Hainan Campus 
asked 	 the Royal Conservatoire of Music in The Hague, 
to develop a project to help the CUC start a new conservatoire of music: a new CUC-Hainan Joint Program of 
Music.  
The aim was to develop a world class conservatoire. 

[NB: Hainan is een eiland in de Zuidchinese zee, tevens special economic zone] 

• For this project, a MoU was signed in November 2019 . 
• At the request of the CUC leadership, the Dutch partners formed a consortium with five top-ranking 

conservatoires, that would be closely working together with the new Hainan Joint Program of Music: 
o Royal Conservatoire, The Hague 
o University of Southern California Thornton School of Music, Los Angeles 
o Yong Siew Toh Conservatory of Music, Singapore 
o Geneva University of Music 
o The Sibelius Academy, Helsinki 

• A lot of work has been done on the side of the Netherlands, such as: 
o technical specifications to build a School of Music on Hainan 
o making a curriculum overview 
o developing a consortium with five top-conservatoires 
o doing research into possible collaboration models 
o providing accreditation documents 
o giving extensive information about and contract with accreditation body for 

conservatories 
o project management and of course a lot of time and by the director Henk van der 

Meulen and his team 

• According to my information, the CUC is not responding to calls anymore, just as the Royal 
Conservatoire was busy with the accreditation application for the Joint Program, with finalizing the 
curriculum and starting to recruit teachers. 

• We would be grateful if you could inform us why. What happened? 
(In voorkomend geval: You are welcome to contact my head of International Affairs at a later date). 

From: 	 @minocw.nl> 
Sent: Wednesday 12 May 2021 16:01 
To: 	 @minbuza.nl>; 

@minocw.nl> 
@minbuza.nk 
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Cc: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 
Subject: FW: Digital courtesy visit 18 May - 	 and Mr. 

Hoi= en 

Onderstaande mail ontving ik zojuist vanuit de Chinese ambassade. 
Denken jullie dat onze NL delegatie moet worden aangepast op basis van de Chinese delegatie? Op dit moment 
zullen 	 en ik deelnemen aan het gesprek. Onze insteek is nog altijd een kennismakingsgesprek. 
Zien jullie in onderstaande mail andere onderwerpen waarvan jullie zeggen: beter om het niet nu to bespreken? 

ik haak jou gezien het MoU dat wordt genoemd door de ambassade ook aan. 
De ambassade wil graag spreken over bijgevoegde MoU. lk kan me herinneren dat je, toen ik je destijds sprak, 

positief was over het MoU. Willen we dit MoU verlengen? 

Hoor graag van jullie. 

Groet, 

Van:-@nl-edu.org  <1@nl-edu.org> 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 09:48 
Aan: 	 @minocw.nl> 

CC: 	 @chinaculture.org>; 	 @nl-edu.org>; 

@gmail.com>; 	 @sohu.com> 
Onderwerp: Re: Digital courtesy visit 18 May - 	 and Mr. 

Dear 

As promised, the information of the meeting is as follows: 

Participants from Chinese Embassy: 

Tipics to be discussed: 

3 



Ministry of Education, Culture and Science 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I The Hague 

T +31 6 
@minocw.n1 

If you have any question, please do not hesitate to contact me. 

With best regards, 

2021-5-12 

Embassy of P.R.China in the Netherlands 

Address: Willem Lodewijklaan 10, 2517 JT Den Haag 

Mobile: 06 

Tel: 0031(070) 

Website:  www.nl-edu.org  

From: 
Date: 2021-05-10 16:21 
To  ummi   @n 1-ed u .o rg '  
Subject: Digital courtesy visit 18 May - 
Dear 

I hope this e-mail finds you well. 

and Mr. 

As you know, an appointment for a (digital) courtesy visit on the 18th  of May has been made for 
and 
The appointment is scheduled as a courtesy visit, but 	 is wondering if there are any topics 
Ambassador= would like to discuss? 

Alongside 	 , will attend the meeting. I will 
attend the meeting as well (I will take some notes for 	 ). 
Could you let me know which colleagues from your embassy will attend the meeting as well? 

We are looking forward to our appointment on the 18th  of May! 

Kind regards, 

4 



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 
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