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Documenten bestuurlijke overleggen FSE en FEB over Study Group. 

2014 

Verslag Bestuurlijk overleg voorjaar FEB: 

“StudyGroup: 

Het is StudyGroup niet toegestaan aankomende studenten die binnen 1 jaar op niveau gebracht 
moeten worden, te werven in China 

RUG maakt afspraak met StudyGroup dat zij geen studenten in China werft.” 

2017 

Quickscan FEB BO voorjaar 2017 

f. Study Group FEB is van mening dat de 
huidige kwaliteit van de 
instroom via Study Group 
niet aan de maat is en dat als 
daar niet op korte termijn 
verbetering in komt, 
overwogen moet worden het 
contract (loopt af in 2018) 
niet te verlengen.  
 
  

De overeenkomst met 
Studygroup eindigt met in gang 
van 1 september 2017 en zal 
niet worden verlengd. Over 
alternatieven wordt nagedacht 
en de input van FEB daarbij is 
belangrijk.   

 

Quickscan FSE BO voorjaar 2017 

“Study group: Wordt mondeling door CvB toegelicht.” 

 

Verslag FEB BO voorjaar 2017 

Study Group: 
Poppema zegt dat de overeenkomst met Studygroup eindigt met 
ingang van 1 september 2017 en niet zal worden verlengd. Over alternatieven wordt nagedacht en 
de input van FEB daarbij is belangrijk. De afspraak met Studygroup was dat er niet geworven zou 
worden in China. Dat is toch gebeurd en er zijn daar bovendien kwalitatief slechte studenten 
geworven. Dat is ook slecht voor het imago van de RUG in China. Een neveneffect is dat de 
Nederlandse studenten en het onderwijzend personeel de conclusie kunnen trekken dat Chinese 
studenten die aan de RUG studeren, onder de maat zijn.  

Het niveau van de door Studygroup aangebrachte studenten in zijn 
algemeenheid, ook van buiten China, is te laag. De laatste instroom zal bij de RUG in september 2018 
plaatsvinden.  FEB deelt het standpunt dat de huidige kwaliteit van de instroom via Study Group 
onvoldoende is en staat achter het niet verlengen van de overeenkomst. FEB wil meedenken over 
alternatieven waarbij er een grote voorkeur is gebruik te maken van een professionele aanbieder. 
FEB zal intern nagaan waarom er tot vorig jaar geen Chinese studenten via Studygroup kwamen en 
daarna ineens wel. Volgens Sterken is stilzitten geen optie: er zou ook nagedacht kunnen worden 



over een online programma want studenten willen meer specialisatie en ook meer 
multidisciplinariteit. Poppema geeft aan dat er bijvoorbeeld ook geworven kan worden voor de RUG 
en Yantai. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Liverpool. 
FEB heeft 3 cohorten FY studenten gehad: 
2014-2015, cohort 1: 4 studenten; 3 Chinees 
2015-2016, cohort 2: 23 studenten; 8 Chinees 
2016-2017, cohort 3: 39 studenten; 26 Chinees 
 
Afspraak: FEB wordt betrokken bij mogelijke alternatieven. 
 
Verslag FSE BO voorjaar 2017 
Study Group: 
Het College gaat het contract met Study Group vanwege het leveren van onvoldoende kwaliteit, het 
niet nakomen van afspraken en het ontstaan van reputatieschade voor de RUG opzeggen. Men 
vraagt of het FB hier mee kan instemmen.  geeft aan dat FSE ook niet tevreden is over Study 
Group en dat men kan instemmen met het opzeggen van het contract. 
Afgehandeld. 
 
Quickscan FEB BO najaar 2017 
Vervolgacties na verbreking contract Study Group: 
Uit BO voorjaar ’17: “FEB wordt betrokken bij mogelijke alternatieven.” 
Vraag aan CvB: wat is de status hiervan? 
Pre-university Foundation: As a result of the non-renewal of the Studygroup contract, the Board has 
asked ISR ( to examine various options and opportunities for providing pathways for 
prospective undergraduate students, this consultation with stakeholders (including FEB) is ongoing 
and will result in policy advice to the CvB (for their decision) in the coming months. 
 
Verslag FEB BO najaar 2017 
Vervolgacties na verbreking contract Study Group: 
Het Bureau is doende een alternatief voor Study Group te realiseren. Een mogelijkheid is om zelf in 
Groningen iets op te zetten. FEB wordt op de hoogte gehouden. 
Afspraak: FEB wordt op de hoogte gehouden over de plannen. 


