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vraag

De gedragscode is ons referentiekader voor het 
omgaan met buitenlandse studenten; geeft de 
gedragscode voldoende houvast de komende 5 
jaar?
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Inhoud
› Enkele trends

› Recente ontwikkelingen

› Studenten betrekken bij de opvang

› Goed op weg, maar het kan nog beter

› Conclusies / vragen
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3 generaties Crossborder HE

1. Student & People mobility

2. Program & Provider mobility

3. Educational Hubs

Jane Knight: Three Generations of Crossborder Higher Education: new 
developments, issues and challenges. In: Bernard Streitwieser ed.: 
Internationalisation of Higher Education and Global Mobility
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Internationals in Groningen

� aantal Engelstalige Bachelor en Master programma’s: 
buitenlandse instroom stijgt naar 4145 in 2015-2016; ambitie: 
5000 in 2020; 10.000 in 2025

� Voorbereidende jaar; foundation programme, Study Group

� Double & Joint degree programma’s ;  bi-lateraal en consortium

� Toenemende studiepunten mobiliteit; 1500 inkomende 
uitwisselingsstudenten Erasmus+; EMA2, Erasmus+ ICM en bi-
laterale overeenkomsten;

� Summer- & Wintercourses: 42 stuks; 1082 deelnemers (80% 
international)

� Voorbereidend jaar voor anderstalig hoger opgeleiden verzorgd 
door Alfa College voor RUG en Hanzehogeschool
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Inrichting van het onderwijs

› Meer mobiliteitsvensters voor uitwisseling

› International classroom

› Language & Culture policy

› Learning communities

› Active learning

› Flipping the classroom
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UGY  (Yantai Campus)
In afwachting van:

- Goedkeuring Chinese Ministerie van Onderwijs

- Goedkeuring AMvB (aanpassing 25% regeling 
en kwaliteitsborging)

Plan is: 

2017:  start voorbereidende jaar i.s.m. Chinese 
University of Agriculture

2018:  start RUG opleidingen in Yantai
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Interacties met studenten

› Voorlichting & Studiekeuze

› Admissions

› International Service Desk & Welcome Centre

› Mobility & Scholarship Desk

› Welcoming Ceremony & introductie

› Studiebegeleiding en Advies

› Career Service

› Diplomering, ECTS & DS label

› Alumni service

› Vermijd verkokering: keten goed doordenken! 
Samenhang zoeken
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Betrokkenheid studenten

› Internationals in raden en commissies;

› Student assessor in CvB

› Platform voor buitenlandse studenten 
verenigingen;

› ESN voor alle buitenlandse studenten en 
erkend als studentenvoorziening

› “Groningen Together” : studie-verenigingen
internationaliseren.
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Internationals waarderen

› Veilige campus

› Universitaire gebouwen

› Buitenlandse studentenverenigingen

› 43% zou RUG aanbevelen 

(Bron: International Student Barometer, University of Groningen 
2015)
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Verbeterpunten:
› Meer uitleg over toets methodes en 

assessment: vooraf en tijdens verblijf;

› Integratie Nederlandse en buitenlandse 
studenten

› Zaken in relatie tot werkgelegenheid, 
werkervaring en studentenbaantjes

› Accommodatie: beschikbaarheid en 
prijs/kwaliteit

› Catering

(Bron: International Student Barometer, University of Groningen 2015)
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referentiekaders

› Gedragscode

› ECHE: Erasmus Charter for Higher Education

› Intern: Studentenstatuut
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conclusie

› de bestaande code voldoet voor HO in 
Nederland.

› gelet op het geringe aantal klachten is er geen 
aanleiding om de code te wijzigen.
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Vragen

› Geeft de code ook dezelfde bescherming aan
studenten die een door NL geaccrediteerd
programma volgen buiten de landsgrenzen? 

› Geldt de code ook voor PhD bursalen?


