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In het afgelopen jaar heeft de Rijksuniversiteit
Groningen een gevoelig verlies geleden. Op 27 mei 
2011 overleed Koos Duppen, de vicevoorzitter van 

het College van Bestuur. Voor rector Elmer Sterken en mij 
betekende dit niet alleen dat een buitengewoon energiek 
en talentvol bestuurder uit ons College wegviel, maar 
ook iemand die meer was dan een collega. Koos was een 
inspirerende vriend, die zijn werk met een tomeloos plezier 
verrichtte. De afscheidsceremonie die de universiteit 
op 3 juni heeft georganiseerd, maakte manifest dat het 
verscheiden van Koos Duppen niet alleen door ons, zijn 
naaste medebestuurders, maar door talloos veel mensen, 
van binnen en buiten onze organisatie, als een persoonlijk 
verlies beleefd is. Als wij terugdenken aan Koos Duppen, 
herinneren wij ons niet alleen een bestuurder, die op tal van 
terreinen van groot belang is geweest voor de universiteit, 
maar ook en vooral een man, die ons aansprak, die bruggen 
tussen mensen kon slaan en die betrokkenheid genereerde.

Het jaar 2011 is een jaar geweest waarin de groei van de 
RUG zich flink doorgezet heeft. Het aantal studenten is 
gestegen naar ruim 28.000 (op peildatum 1 oktober 2011), 
het aantal eerstejaars nam toe naar ruim 5.900. Ook de 
groei van het aantal buitenlandse studenten aan de RUG 
zet door, nog altijd met tien procent per jaar. Aan het begin 
van het collegejaar 2011–2012 heeft de RUG 1.400 studen-
ten en PhD’s uit 125 verschillende landen welkom geheten. 
Het is zeer verheugend te zien dat het beleid dat de univer-
siteit heeft uitgestippeld om studenten van overal uit de 
wereld aan te trekken zo zijn vruchten afwerpt. 

De RUG is een research-universiteit en ontleent haar 
bestaansrecht dus ook aan successen die haar onder-
zoekers behalen in de strijd om kennisvermeerdering. 
Laat ik beginnen met de dag dat ik het nummer van 
10 november van het wetenschappelijke tijdschrift 
‘Nature’ opensloeg. Op pagina 208 een bijdrage van de 
onderzoeksgroep van Ben Feringa over een four-wheel 
drive in nano-afmetingen. Het onderzoek is wereldwijd 
als een nieuwe doorbraak in de nanotechnologie ervaren;  
de Chinese Academie van Wetenschappen classificeerde 
de nanomotor zelfs als een van de tien belangrijkste 
wetenschappelijke doorbraken in het jaar 2011. En op 
pagina 232 van hetzelfde tijdschrift stond nog een bijdrage 
uit Groningen, van de hand van dr. Bart van de Sluis van de 
afdeling Pathologie en Medische Biologie, in samenwerking 
met onze honorair hoogleraar Jan van Deursen van de 
Mayo Clinics in Rochester, en gesponsord door onze 

Voorwoord

alumnus Paul Baan. Het ging over de manier waarop 
het verouderingsproces van lichaamscellen kan worden 
bestudeerd en wellicht vertraagd. Dit artikel werd overigens 
door ‘Science’ verkozen als een van de wetenschappelijke 
artikelen in de top 10 van 2011. 

Dat het hier niet om toevalstreffers gaat, blijkt uit de 
gestaag stijgende positie die de RUG op de internationale 
ranking-lijsten doormaakt. In de Academic Ranking for 
World-Class Universities van de Shanghai Jiao Tong 
University China is de RUG in 2011 geklommen van positie 
109 naar positie 103. Daarmee neemt de RUG de derde 
positie in onder de Nederlandse universiteiten. Overigens 
tekent de stijging van de kwaliteit van het RUG-onderzoek 
zich ook in vele andere internationale rankings af. De RUG 
is een van de snelst groeiende universiteiten, gelet op de 
stijging van het aantal publicaties dat per jaar in gerenom-
meerde tijdschriften verschijnt.

De onderzoeksvelden Healthy Aging, Energy en Sustainable 
Society zijn in het afgelopen jaar uitgekristalliseerd als 
de belangrijkste speerpunten in het onderzoeksprofiel van 
de RUG. ERIBA, het European Institute on the Biology of 
Ageing van het UMCG en de RUG, trekt toponderzoekers 
van over de gehele wereld aan. Het heeft al verschillende 
belangrijke publicaties op zijn naam staan, zoals een 
artikel in ‘Science’ van onder meer Liesbeth Veenhoff over 
de ontdekking van een nieuwe sluiproute door het kern-
poriecomplex. Het energie-onderzoek aan de RUG heeft 
gestalte gekregen in onder andere het Energy Delta Gas 
Research-programma (EDGAR), in het  Dutch national 
research programme on CO2 capture, transport and 
storage (CATO) en in de Hanse Energy Corridor. 

De samenleving zal in de komende decennia grote en 
belangrijke vraagstukken moeten oplossen. Ik ben ervan 
overtuigd dat tegen deze achtergrond excellent onderzoek 
en onderwijs van cruciaal belang zijn. De nadruk ligt 
daarbij naar mijn idee op het woord ‘excellent’. Gemiddelde 
prestaties zullen steeds minder mee gaan tellen in een 
wereld die op zijn tenen moet gaan staan om de kwaliteit 
van het leven te waarborgen. Het is daarom goed om te 
constateren dat ook het afgelopen jaar voor de RUG een 
groei-jaar is geweest: niet alleen kwantitatief, maar vooral 
ook kwalitatief.

Prof.dr. Sibrand Poppema
Voorzitter College van Bestuur
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Grote protestdemonstratie in  
Den Haag
Een landelijke demonstratie tegen de bezuinigings-
plannen van de regering trekt 15.000 deelnemers. 
Hoogleraren, gekleed in toga, gaan in een stoet  
(‘cortège’) naar het Binnenhof. Uit Groningen nemen 
900 studenten en 130 hoogleraren deel.
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21 01

24 01 Jeugdavond in sterrenwacht van de 
universiteit
Het Kapteyn Instituut organiseert een jeugdavond in 
de Blaauw Sterrenwacht. Er zijn allerlei activiteiten en 
de sterrenhemel wordt bestudeerd met de Gratama 
Telescoop, een van de grootste optische telescopen in 
Nederland.

Verkiezing Docent van het Jaar 
Bewegingswetenschapper Rob den Otter wint de 
Docent van het Jaarprijs 2009. Negen genomineerden 
van elke faculteit geven een kort college voor jury en 
publiek. De prijs onderstreept het belang van onderwijs.
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Rectoraatsoverdracht vindt plaats
In de Martinikerk in het centrum van de stad neemt 
Frans Zwarts afscheid als rector magnificus van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens een feestelijke  
ceremonie neemt Elmer Sterken het ambt van hem over.

18 02

28 02 Groningse onderzoekers in mondiale 
top 50 materiaalkunde
De Groningse zonnecel-onderzoeker prof.dr. Kees 
Hummelen staat op plaats 7 van de internationale 
ranglijst van materiaalkundigen van de Times Higher 
Education. Zijn Groningse collega’s prof.dr.ir. Paul Blom 
en prof.dr. Dago de Leeuw staan op plaats 31 en 47.

ZIAM

Nederland heeft twee top-onderzoek-
instituten: het Zernike Institute  

for Advanced Materials (ZIAM) en de 
Nederlandse Onderzoekschool voor de 
Astronomie (NOVA). Zij hebben van NWO 
het predicaat ‘exemplary’, gekregen, 
omdat ze tot de absolute wereldtop te 
behoren. NOVA is een federatie van  
sterrenkundige instituten in Amsterdam 
(UvA), Leiden, Nijmegen, Utrecht en 
Groningen, maar ZIAM is ‘�00%’ Gronings. 
In ZIAM werken natuurkundigen, chemici 
en biologen samen aan interdisciplinair 
onderzoek naar de materialen van de  
toekomst. Nano-wetenschap speelt daarin 
een belangrijke rol. Hier vindt onderzoek 
van wereldniveau plaats, hetgeen  
herhaaldelijk blijkt uit de beoordeling van 
onafhankelijke organisaties. Het Britse 
onderwijsblad Times Higher Education 
plaatste ZIAM in 20�0 op plaats negen in  
een ranking van instituten die zich richten 
op materiaalonderzoek. Met deze notering 
liet het instituut prestigieuze universiteiten  
als die van Princeton, Stanford en 
Cambridge achter zich. Deze hoge 
positie werd in 20�� bevestigd door 
Thomson Reuters’ Research Analytics, die 
Groningen op de vierde plaats rangschikte 
naarmate van de wetenschappelijke 
impact van zijn publicaties. Het tijdschrift 
‘Nature’ bracht het nieuws van de nano-
motor die ZIAM heeft ontwikkeld uit als 
‘cover-artikel’. In een top �00 van onder-
zoekers in de materiaalkunde over de  
periode 2000-20�0, eveneens gepubliceerd 
door ‘Times Higher Education’, stonden 
drie stafleden van ZIAM.

 › www.rug.nl/zernike
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‘Echte historische 
belangstelling komt 
voort uit je eigen tijd’

Jaarbeeld 20���

Historicus Klaas van Berkel vervult sinds 2008 het Rudolf Agricola-hoogleraarschap  en schrijft een tweedelig 
werk over de Groningse universiteit. 

‘Wat mij het meest bezighoudt is wat een universiteit bij elkaar houdt. Waarom is dit instituut al eeuwenlang zo
succesvol? Behalve de Rooms-Katholieke Kerk, slagen daar maar weinig organisaties in. Eigenlijk zijn de univer-
siteiten idiote organisaties, waar hoogleraren niet alleen onderzoek doen, maar zich ook bezig houden met onderwijs 
en bijvoorbeeld patiëntenzorg. Toch willen mensen er graag studeren en werken. Blijkbaar is dat gevoel van een
academische gemeenschap heel aantrekkelijk. Daar gaat deze geschiedenis over. Mijn grote liefde ligt bij de vroege 
zeventiende eeuw. In die tijd zijn de fundamentele kenmerken van de moderne, westerse samenleving tot stand
gekomen en dan doel ik op het omgaan met verschillen tussen religies, seksen en economische klassen. Wat mij
heeft verrast is dat er aan de universiteit van Groningen - indertijd een streng, orthodox, protestants bolwerk – een 
grote tolerantie bestond ten opzichte van andere intellectuele stromingen. Kijk, dat is interessant, zeker in onze tijd. 
Zo zie je dat je als historicus niet met de rug naar het heden staat, maar dat je via de omweg van het verleden kunt  
bijdragen aan de hedendaagse discussie. Echte historische belangstelling komt vrijwel altijd voort uit je eigen tijd.’

Klaas van Berkel
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Subsidie voor onderzoek hoogst  
efficiënte plastic zonnecellen
De stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie 
geeft 5 miljoen euro voor zonnecelonderzoek bij  
het Zernike Institute for Advanced Materials, de RUG 
nog eens 1 miljoen euro. Het doel is grootschalige  
toepassing in 2020. 

23 02

Internationale studenten oordelen zeer 
positief over Groningse universiteit
Uit een enquête onder 1500 internationale RUG-
studenten blijkt dat de RUG van alle Nederlandse 
universiteiten het hoogste aanbevelingscijfer krijgt. 
Europees gezien staat Groningen op plaats 21. 
Veel lof oogst de welkomstceremonie.

25 03

08 03

Start kenniscentrum voor 
koolhydraten
Staatssecretaris Henk Bleker geeft het startsein voor 
het Carbohydrate Competence Center, een kennis- 
centrum waarvan de RUG penvoerder is. Het bundelt 
onderzoek naar (groene) grondstoffen voor voedsel, 
papier, textiel, bouwmaterialen en biobrandstof.

Aandeel vrouwelijke hoogleraren 
bedraag 17 procent
Van de 456 RUG-hoogleraren zijn 78 vrouw (17%). 
In 2014 moet dat 25% zijn. De RUG scoort landelijk 
hoog, mede dankzij het Rosalind Franklin Fellowship 
Programme om vrouwelijk toptalent aan te trekken.

10 04

13 04

Welcoming 
Ceremony

Als internationale RUG-studenten  
hun landgenoten thuis informeren 

over hun ervaringen met de universiteit, 
hebben ze een zeer positief oordeel.  
Uit een enquête, waaraan ��00 inter-
nationale RUG-studenten (bachelor,  
master, PhD en uitwisselingsstudenten) 
deelnamen, blijkt dat Groningen  
vergeleken met de overige Nederlandse 
universiteiten het hoogste ‘aanbevelings-
cijfer’ krijgt. Ook op Europees niveau 
krijgt de RUG een hoog aanbevelings- 
cijfer, namelijk plaats ��. De RUG laat 
geregeld meten hoe internationale  
studenten oordelen over hun studie- 
tijd in Groningen. Aan de enquête deden 
internationale studenten mee van twaalf 
Nederlandse universiteiten en hogescho-
len, maar ook 20� Europese instellingen 
voor hoger onderwijs. Internationale 
studenten blijken zeer tevreden over de 
opleidingen, de beoordeling van tenta-
mens en opdrachten, de veiligheid, de 
mogelijkheden voor ontmoeting met 
landgenoten en andere studenten, de 
dienstverlening, de financiële onder-
steuning en de ICT-faciliteiten. Op al de 
bovengenoemde terreinen staat de RUG 
op de eerste plaats in de Nederlandse 
context. Een hoge score behaalt ook 
steevast de formele kennismaking met 
de Groningse universiteit, de zogeheten 
‘Welcoming Ceremony’ in de Martinikerk 
met toespraken, een lunch, informatie-
markt, workshops en borrel. In augustus 
20�� namen hieraan ��00 studenten 
deel, net gearriveerd uit het buitenland.

 › www.rug.nl/prospectivestudents

m
aa

rt
ap

ri
l

Groningse student wordt Europees 
kampioen rekstok
Bij de Europese Kampioenschappen turnen in Berlijn 
verovert RUG-student geneeskunde Epke Zonderland  
de gouden medaille op de rekstok en zilver op de brug. 
Op de WK in oktober behaalt hij de vijfde plaats.
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‘De vraag die mij  
drijft is: hoe is  
alles ontstaan?’

Thijs van der Hulst
Hoogleraar Radiosterrenkunde Thijs van der Hulst verwierf een ERC Advanced Grant, waardoor hij zich geheel kan 
richten op de rol van waterstofgas in het heelal.

‘Hoe is alles ontstaan? Dat is een fundamentele vraag die sterrenkundigen drijft. Om te begrijpen wat er in  
het heelal gebeurt en hoe verschijnselen die je ziet samenhangen, heb je veel aspecten van de natuurkunde nodig.  
Dat boeit mij. Daarom ben ik als student al snel van natuurkunde overgestapt op sterrenkunde. Ik doe onderzoek naar 
waterstofgas, de oervorm van materie in het jonge heelal. Alle sterren en melkwegstelsels zijn uit dit gas ontstaan.  
Nog altijd is er veel waterstofgas aanwezig in de lege ruimte tussen de stelsels en binnen de stelsels zelf. Dat gas is 
voortdurend in beweging: het vormt nieuwe melkwegstelsels en het stroomt nog steeds bestaande melkwegstelsels  
in en uit. Wat mij drijft is de vraag of er patronen in deze processen te ontdekken zijn en wat we daarmee kunnen  
zeggen over de ontwikkeling van melkwegstelsels. Zo komen we steeds een stapje verder en dat stimuleert mij  
enorm. Of sterrenkundig onderzoek maatschappelijk relevant is, weet je nooit van te voren. Zo is de WiFi-techniek die 
iedereen gebruikt uit de radiosterrenkunde voortgekomen. De basis daarvoor is gelegd door onderzoek in Nederland 
naar zwarte gaten in de kernen van melkwegstelsels. Zo’n toepassing is van tevoren niet te voorspellen.’
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13 04 Première musical ‘Jesus Christ 
Superstar’ van theologiestudenten
Twintig studenten van de Faculteit Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap hebben hard gerepeteerd voor 
hun versie van de rockmusical ‘Jesus Christ Superstar’. 
In het uitverkochte cultureel studentencentrum Usva 
vindt de première plaats.

02 05 LifeLines begroet 50.000ste 
deelnemer
Het onderzoeksproject LifeLines van het UMCG telt 
50.000 deelnemers. Dertig jaar wordt de gezondheid 
van zo’n 165.000 personen in Noord-Nederland gevolgd 
om kennis over het ontstaan van ziekten te vergroten.
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Ben Feringa wordt vicepresident 
KNAW
Hoogleraar Organische Chemie en Akademiehoogleraar 
Ben Feringa krijgt de functie van vicepresident van de 
prestigieuze Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW), de vereniging van Nederlands 
belangrijkste wetenschappers. 

Universitaire gemeenschap kiest 
medezeggenschapsraden
Studenten en personeelsleden kiezen vertegen- 
woordigers voor Universiteitsraad, faculteitsraden  
en dienstraden. Deze raden zijn gesprekspartner  
van bestuursorganen, zoals College van Bestuur  
en faculteitsbestuur, en hebben medezeggenschap. 

Koninklijke onderscheidingen voor 
medewerkers universiteit
Op voordracht van de RUG ontvangen zeven personen 
een Koninklijke Onderscheiding. Neurobioloog Paul 
Luiten en astronoom Thijs van der Hulst worden Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een zeer hoge 
decoratie.

17 05

23 05

29 04

Profiel  
theologische 
faculteit

In 20�� heeft de Faculteit Godgeleerd-
heid en Godsdienstwetenschap gekozen  

voor een duidelijk profiel, waarbij de  
interactie tussen Religie en Cultuur  
centraal staat. Deze thematiek is uit-
gewerkt in drie helder afgebakende en 
geprofileerde vakgroepen. Ten eerste is er 
de vakgroep ‘Jodendom, Christendom en 
Islam in hun formatieve fase’, die zich richt 
op de drie ‘Abrahamitische’  
religies in hun dynamische wisselwerking, 
in de context van het klassieke Nabije 
Oosten, de Grieks-Romeinse cultuur en 
latere klassieke culturen. Dan is er de 
vakgroep ‘Vergelijkende en Historische 
Religiewetenschap’. Deze vindt haar 
focus in de methodische en comparatieve 
benadering van religie: een belangrijk 
fenomeen, met volgens de laatste statis-
tieken een mondiale aanhang van ��%, 
naast �% agnosten en 2% atheïsten. 
Voor een onderbouwde en wetenschap-
pelijke benadering is een vergelijkende 
en interdisciplinaire aanpak noodzakelijk. 
Tot slot is er de vakgroep ‘Christendom, 
Filosofie en Cultuur’, die de publieke rol 
van religie in onze westerse samenleving 
analyseert. Het nieuwe facultaire profiel 
Religie en Cultuur wordt ook door allerlei 
maatschappelijke partijen als heel rele-
vant ervaren. Zo besloot de Protestantse 
Theologische Universiteit (PThU), de 
beroepsopleiding van de Protestantse 
Kerk in Nederland, haar opleidingen in 
Leiden, Utrecht en Kampen te verplaatsen  
naar Groningen en Amsterdam. Na een 
bacheloropleiding aan een openbare 
faculteit kunnen studenten doorstromen 
naar de driejarige masteropleidingen van 
de PThU. Met haar geestesweten- 
schappelijke en sociaal-wetenschappelijke 
analyse van religie draagt de Groningse 
faculteit bij tot een beter begrip van de 
interactie tussen religie en cultuur.

 › www.rug.nl/ggw



Inge Hutter 
Als hoogleraar Demografie en medisch antropoloog reist Inge Hutter de wereld rond om onderzoek te doen  
naar cultuur, ziekte en gezondheid.

‘Reizen is mijn grote liefde. Ik vind niets mooier dan observeren hoe andere culturen in elkaar zitten, hoe mensen 
leven. Dat doe ik zelfs als ik hier in Groningen in de bus zit. Het is fascinerend om in Malawi en Ghana te vertellen  
over hoe mensen in Winschoten tegen gezondheid aankijken. En omgekeerd. Als demograaf kijk je naar hoe de  
bevolking zich ontwikkelt, naar sterfte en geboorte, ziekte en gezondheid. Wat mij vooral interesseert is het verhaal 
van de mensen achter de cijfers. In India kijken mensen bijvoorbeeld heel anders tegen gezondheid aan dan in het 
Westen. Daar gaat het om een balans tussen lichaamssappen, die je kunt beïnvloeden door wat je eet en drinkt. Als je 
daar voorlichting geeft over gezondheidszorg, is het van belang dat te doen vanuit dat perspectief, niet alleen vanuit  
het onze. Met ons “healthy ageing”-onderzoek in Noord-Nederland kiezen we ook voor deze participatieve benadering 
van de gezondheidszorg, door de stemmen van de mensen zelf te onderzoeken en te laten horen. De voorbeelden uit 
ontwikkelingslanden kunnen ons daarbij helpen. Mensen zijn daar veel armer dan wij, maar wat ze wel hebben is 
veerkracht. Daar kunnen wij veel van leren.’

Jaarbeeld 20����

‘Niets is mooier  
dan observeren  
hoe andere  
culturen in  
elkaar zitten’
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De Nacht van de Kunst en 
Wetenschap
De (tweede) Nacht van Kunst & Wetenschap trekt  
duizenden bezoekers naar de Groningse binnenstad.  
Ze worden vermaakt met muziek, dans, theater,  
wetenschap, tentoonstellingen, lezingen en workshops 
over thema’s als healthy ageing, chemie en energie.

04 06

03 06

01 07

Afscheidsceremonie voor  
Koos Duppen 
De Groningse universitaire gemeenschap herdenkt  
prof.dr. Koos Duppen, die op 27 mei overleed in 
zijn woonplaats Kropswolde op 58-jarige leeftijd. 
Tot kort voor zijn dood bleef hij zijn functie als vice-
voorzitter van het College van Bestuur uitoefenen. 

Groningse hoogleraar wordt president 
Nederlandsche Bank 
Klaas Knot, RUG-hoogleraar Geld en Bankwezen en  
topambtenaar bij het Ministerie van Financiën, wordt  
president van De Nederlandsche Bank. Hij treedt daar-
mee in de voetsporen van een andere RUG-alumnus:  
Wim Duisenberg (directeur DNB 1982–1997).

Jaarbeeld 20��

17 06 Studenten en medewerkers maken 
lipdub-film
In de Universiteitsbibliotheek wordt een lipdub  
opgenomen. Honderd enthousiastelingen ‘zingen’ in 
mime het nummer ‘Mister Blue Sky’ van the Electric 
Light Orchestra mee. Het You Tube-filmpje wordt 
meer dan 250.000 maal bekeken.
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22 06 Europese subsidie voor onderzoekers 
van bètafaculteit
De European Research Council (ERC) kent de eerste 
drie ERC Starting Grants toe aan RUG-wetenschappers. 
In de loop van het jaar komen daar zes Starting Grants 
bij, alsmede drie ERC Advanced Investigator Grants. Dat 
is een opmerkelijk hoge score.

ERC Grants

V oor het derde jaar op rij behoort  
de RUG tot de koplopers bij de  

toekenning van ERC Starting Grants  
aan Nederlandse academici. In 20��  
zijn negen jonge excellente onderzoekers  
aan de RUG (met inbegrip van twee 
UMCG-onderzoekers) door de European 
Research Council (ERC) onderscheiden.  
De ERC Starting Grant is een prestigieuze  
persoonsgebonden Europese subsidie  
voor onderzoekers die een eigen onder-
zoeksteam of een eigen innovatief  
onderzoeksprogramma willen starten.  
De negen laureaten ontvangen per  
persoon circa �,� miljoen euro. Behalve de 
Starting Grants wisten RUG/UMCG drie 
Advanced Investigator Grants van de ERC 
te bemachtigen, elk ter waarde van 2,� 
miljoen euro. Prof.dr. Thijs van de Hulst, 
hoogleraar extragalactische radio ster-
renkunde kreeg de subsidie voor zijn vijf-
jarige onderzoeksproject ‘The HI Story of 
Galaxy Evolution in the Nearby Universe’. 
Prof. dr. Peter Lansdorp, hoogleraar ver-
ouderingsbiologie en wetenschappelijk 
directeur van het European Research 
Institute on the Biology of Ageing (ERIBA) 
van UMCG/RUG kreeg de ERC Grant voor 
zijn onderzoeksproject naar de rol van 
telomeren en stamcellen in veroude-
ringsprocessen. Een derde ERC Advanced 
Investigator Grant was er voor UMCG-
oncologe prof.dr. Liesbeth de Vries, hoog-
leraar medische oncologie. Het is bestemd 
voor haar onderzoek, dat is gericht op 
medicijnen tegen kanker.

 › www.rug.nl/tlg



‘Ik wil de hedendaagse 
discussie verrijken’

Pauline Kleingeld
Hoogleraar Ethiek Pauline Kleingeld heeft een ‘endowed chair’, waardoor zij haar handen vrij heeft voor onderzoek 
op het gebied van de grote vragen van de wijsbegeerte.

‘Het is niet zo dat ik hier de hele dag diepe gedachten zit te denken, hoor. Wel is het geweldig nu tijd te hebben om  
echt naar een diepere laag te gaan en verder te komen in mijn onderzoek. Mijn onderzoek naar de theorieën van  
wereldburgerschap is net af. Het mooie daarvan was dat ik ontdekte dat een oude discussie hierover in Duitsland in de 
achttiende eeuw ook in onze tijd nog heel relevant blijkt. Het leek mij interessant om dat uit te zoeken en daarmee de 
hedendaagse discussie te verrijken. Nu ben ik bezig met de vraag waarom en wanneer we morele status aan anderen 
toeschrijven. Daarmee raak ik de fundamenten van de ethiek, zoals de vraag of wij beschikken over vrije wil of niet. 
Zijn we, zoals hersenonderzoekers wel zeggen, volledig gedetermineerd in onze reacties? En zo ja, betekent dat dat we 
niet vrij kunnen handelen? Ik ben indertijd bij toeval begonnen met het bestuderen van Kant en vind dat hij een heel  
interessante benadering heeft wat ethische vraagstukken betreft. Ik wil deze jaren gebruiken om enkele grote ethische 
vraagstukken te doordenken in de Kantiaanse traditie en hoop een zinvolle bijdrage te leveren aan de internationale 
wijsgerige discussie.’
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Afsluiting collegejaar: alumniprijs 
voor Stine Jensen
Rector Elmer Sterken sluit het collegejaar 2010–2011 
af tijdens de jaarlijkse Zomerceremonie. Publiciste Stine 
Jensen, alumna filosofie en literatuurwetenschappen, 
krijgt bij die gelegenheid de RUG-alumnusprijs 2011 
uitgereikt.

01 07

01 07 Financiering toponderzoekscholen 
ZIAM en NOVA
De Strategische Agenda van de Nederlandse 
regering voorziet in blijvende financiering van de 
twee Nederlandse toponderzoekscholen: Zernike 
Institute for Advanced Materials van de RUG en 
Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie, 
waarin de RUG participeert.

Opening Academisch Jaar
Rector Elmer Sterken opent officieel het Academisch 
Jaar 2011-2012. Collegevoorzitter Sibrand Poppema 
reikt cabaretier Herman Finkers, oud-student  
psychologie aan de RUG, de Ubbo Emmius-penning  
voor maatschappelijke verdienste uit.

03 07

06 09

Honours College

Het Honours College van de RUG  
is een extra-curriculair traject  

voor excellente studenten. Steeds meer 
universiteiten bieden excellente studenten  
een extra traject aan. Het bijzondere aan 
de Groningse aanpak is dat het zowel 
verdiepend als verbredend is én aandacht 
besteedt aan talentontwikkeling. Daarbij 
volgen de studenten het programma 
naast hun reguliere opleiding. De extra 
studiedruk is zo’n 2� procent, wat de 
Groningse benadering zwaarder maakt 
dan vergelijkbare programma’s bij  
andere universiteiten. Het Groningse 
Honours-programma voor bachelor- 
studenten heeft een studielast van  
�� studiepunten bovenop de reguliere 
��0 studiepunten; voor de master- 
studenten zijn dat �� ECTS bovenop  
de reguliere �0 (of in bepaalde gevallen 
�0/�20/��0) studiepunten. 
Alleen de beste tien procent van de  
totale studentenpopulatie krijgt een  
uitnodiging om te solliciteren. Van  
de deelnemers wordt verwacht dat ze 
gemotiveerd, leergierig en nieuwsgierig 
zijn. Daardoor motiveren ze elkaar, maar 
ook de docenten. Jaarlijks is er plaats voor 
2�0 nieuwe studenten in het Honours 
College. Het interessante is dat ze  
daardoor over de grenzen van hun eigen 
discipline leren kijken. De studenten  
zijn erg te spreken over het Honours 
College. Ook het Sirius Programma,  
dat de subsidies verstrekt, is erg lovend 
over de aanpak van de RUG.

 › www.rug.nl/honours

Arab European University Association 
vergadert in Groningen
De RUG verwelkomt 75 voorzitters van Arabische en 
Europese universiteiten voor de Presidents’ Meeting  
van de Arab European University Association. Er zijn  
ook ambassadeurs uit Arabische landen en vertegen-
woordigers van bedrijven, de EU en partneruniversiteiten.

01 08 Nieuwe dean Honours College
Hanny Elzinga treedt aan als de dean (‘decaan’) van het 
Honours College, dat excellente studenten een traject 
biedt buiten en tegelijk met hun reguliere opleiding. 
Alleen de beste tien procent komt in aanmerking.
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Peter Lansdorp
Hoogleraar Verouderingsbiologie Peter Lansdorp is wetenschappelijk directeur van het nieuwe European Research 
Institute on the Biology of Ageing (ERIBA). 

‘In hoeverre spelen erfelijk materiaal, DNA en schade aan DNA een rol bij het ouder worden? Daar richt ik me op.  
Die interesse komt voort uit het stamcelbiologisch onderzoek, waarbij een van de vragen is of een stamcel het eeuwige 
leven heeft. Of verschillen stamcellen in het aantal keren dat ze kunnen delen? Als een stamcel een eindig leven heeft, 
is dat belangrijk voor veroudering? Voor het ontstaan van kanker? Wat kunnen we leren van de verschillen tussen 
stamcellen voor kiemcellen, embryonale stamcellen en volwassen stamcellen? Is er een limiet aan het aantal keren  
dat een volwassen stamcel zich kan delen? Hoe wordt die klok gezet en afgelezen? Die vragen interesseren mij.  
De snelheid waarmee mensen verouderen verschilt per persoon. Als we meer inzicht krijgen in wat er bij veroudering 
op celniveau bij individuen gebeurt, kunnen we mensen beter voorlichten over bijvoorbeeld gedrag en dieet. Binnen 
ERIBA willen we onderzoekers die met verschillende aspecten van cellulaire veroudering bezig zijn samenbrengen, 
zodat ze met elkaar gaan praten en van elkaar kunnen leren. Een hersenonderzoeker komt zo eerder in contact met 
iemand die nadenkt over celdeling in wormen. Ik verwacht dat we daardoor nieuwe ontdekkingen gaan doen over 
veroudering.’
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‘Heeft een 
stamcel 
het eeuwige 
leven?’
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IgNobelprijs voor onderzoek 
Groningse marketingdeskundige
In Harvard worden de ludieke IgNobelprijzen uitgereikt  
voor onderzoek dat ‘eerst doet lachen en dan doet 
nadenken’, onder meer voor het artikel van RUG-
bedrijfskundige Debra Trampe over het effect van  
nodig moeten plassen op denkfuncties.

03 10

Studenten beoordelen Groningen als 
beste universiteit
Volgens een enquête onder 60.000 studenten is de  
RUG samen met de Nijmeegse universiteit de beste  
universiteit in Nederland. Zestien opleidingen van de 
RUG halen het hoogste cijfer in het onderzoek van 
weekblad Elsevier.

Groningse publicatie in ‘Nature’ over 
klimaatonderzoek
Het Centrum voor Isotopenonderzoek van de RUG meet 
al dertig jaar de verhouding van zuurstofisotopen in 
koolstofdioxide, om de opname hiervan door planten te 
meten.  Het resulteert in een publicatie in het tijdschrift 
‘Nature’.

29 09

29 09

06 10 Opening Centrum voor Valorisatie en 
Ondernemerschap
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw 
& Innovatie overhandigt een cheque van € 5 miljoen  
aan het CVO Groningen. Bovendien dragen  RUG, 
UMCG, Hanzehogeschool, gemeente, provincie en vele 
bedrijven € 10 miljoen bij.

Centrum voor 
Valorisatie en 
Ondernemer-
schap

Op � oktober 20�� overhandigde 
minister Maxime Verhagen van 

het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw & Innovatie een symbolische 
cheque van € � miljoen aan het Centrum 
voor Valorisatie en Ondernemerschap 
Groningen (CVO). Deze handeling was 
het officiële startsein voor het CVO 
Groningen. Het CVO wordt ondersteund 
door een consortium, waarvan de kern 
wordt gevormd door de drie Groningse 
kennisinstellingen Hanzehogeschool 
Groningen, UMCG en RUG. Verder zijn 
onder meer stad en provincie Groningen, 
NOM, Rabobank, Friesland Campina, 
Triade, Samenwerkende Bedrijven 
Eemsdelta en meer dan vijftig MKB-
bedrijven eveneens nauw betrokken. De 
Groningse partners dragen gezamenlijk 
€ �0 miljoen bij, bovenop de € � miljoen 
uit het valorisatieprogramma van het 
Ministerie van EL&I. In totaal gaat het 
dus om € �� miljoen voor de periode 
20��–20��. Het CVO wil valorisatie (het 
voor de markt toepasbaar maken van 
wetenschappelijk onderzoek) en onder-
nemerschap stimuleren, onder meer door 
onderwijs aan studenten. Het CVO gaat 
onderzoek, studenten en ondernemers 
actief volgen en begeleiden en brengt de 
vraag naar en het aanbod aan innovatieve 
kennis samen. Ten slotte richt het CVO 
fondsen in om innovatie en groei van 
ondernemingen te kunnen financieren.

 › www.rug.nl/tlg/innovatievalorisatie

Al Gore opent jaarlijks congres van 
faculteitsvereniging
Al Gore bezoekt de EBF Conference van de  
Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging. 
De oud-vicepresident van de VS en Nobelprijswinnaar 
voor de Vrede van 2007 spreekt over klimaatverandering,  
duurzaamheid en verantwoord leiderschap. 

29 09
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‘Mijn droom 
is een elegante 
theorie over 
de opbouw van 
de kosmos’

Elisabetta Pallante
Hoogleraar Theoretische Natuurkunde Elisabetta Pallante, afkomstig uit Italië, richt zich op de theorieën van  
fundamentele krachten tussen elementaire deeltjes.
 

‘Ik ben altijd op zoek naar iets nieuws. Sinds de jaren zeventig werken we met een natuurkundig model dat op succes-
volle wijze alle fundamentele krachten beschrijft, op één na: de zwaartekracht. Om daar achter te komen houd ik me 
bezig met deeltjesfysica, waarbij ik theoretische modellen bouw en met supercomputers werk. Ik denk na over zaken 
als extra ruimtelijke dimensies en de snelheid van het licht. De experimenten met de deeltjesversneller in Genève zijn 
heel relevant voor mijn onderzoek. Wat ik doe is pure, fundamentele wetenschap. Het is een vak waarvoor je passie 
moet voelen, anders is het heel zwaar. Een echte marteling! Mijn droom is die van elke natuurkundige in dit gebied:  
het vinden van een succesvolle, elegante theorie die ons inzicht geeft in hoe de kosmos is opgebouwd. Zover zijn we 
niet: we zetten kleine, maar belangrijke stappen. Mijn hart ligt bij abstract onderzoek, maar zie dat het meeste geld 
tegenwoordig  naar onderzoek gaat dat gericht is op maatschappelijke of industriële toepassingen. Daardoor is er  
minder beschikbaar om briljante studenten en promovendi de kans te geven onderzoek bij ons te doen. Dat vind ik 
jammer, want de jongeren krijgen zo niet de kans te doen wat ze echt graag willen.’
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31 10

10 11

Gronings deelrapport over weten-
schappelijke fraude gereed
Onderzoekscommissies van de Universiteit van Tilburg, 
de Universiteit van Amsterdam en de RUG rapporteren 
gezamenlijk over de wetenschappelijke fraude van 
Diederik Stapel. De Groningse rector Elmer Sterken 
noemt Stapels handelwijze ‘onvoorstelbaar’.

Gronings onderzoek op cover van 
‘Nature’
‘Nature’ publiceert over de ‘nano-motor’ van  
de groep van Ben Feringa: een molecuul dat zich  
kan voortbewegen als een wagentje met vierwiel- 
aandrijving. Een foto van dit artikel haalt de cover  
van het wetenschapstijdschrift.

23 11

28 11

Skolkovo

In 20�� kreeg de samenwerking van  
de RUG met Russische onderzoekers  

een forse impuls. In het najaar bracht  
een Groningse delegatie onder leiding  
van prof.dr. Sibrand Poppema, voor- 
zitter van het College van Bestuur, een  
bezoek aan Rusland. Op �� oktober  
werd een Memorandum of Understanding 
getekend met de Moscow State University 
Lomonosov en op 2� oktober een  
(hernieuwde) samenwerkingsovereen-
komst met de Saint Petersburg State 
University. Bijzonder was de onder-
tekening van het Memorandum on 
Cooperation getekend met de Skolkovo 
Foundation op 20 oktober. Skolkovo is  
een hightech wetenschapsproject waar-
voor momenteel in de omgeving van 
Moskou de gebouwen worden neergezet. 
Het staat ook wel bekend als de Russische 
‘Silicon Valley’. Skolkovo is in 20�0  
gestart op initiatief van de Russische  
president Dmitri Medvedev. Er nemen veel 
Amerikaanse en Europese topbedrijven 
aan het project deel, zoals Microsoft, 
Boeing, Siemens, Nokia en Philips, maar 
ook een gerenommeerde wetenschappe-
lijke instelling als het MIT (Massachusetts 
Institute of Technology). Met de onder-
tekening van de samenwerkingsover-
eenkomst krijgt de RUG de mogelijkheid 
onderzoeksvoorstellen voor het project in 
te dienen. De ondertekeningsplechtigheid 
werd bijgewoond door de Russische vice-
premier Viktor Zubkov en premier Mark 
Rutte, die leiding gaf aan een handels- 
delegatie van zo’n zeventig Nederlandse 
bedrijven.

 › www.skolkovo.ru

Energy Academy Europe gaat van 
start
Groningen krijgt een instituut voor onderwijs, 
onderzoek en innovatie op het gebied van energie. 
Initiatiefnemers van deze Energy Academy Europe zijn 
RUG en Hanzehogeschool Groningen. Het doel is  
activiteiten te bundelen en kennis te genereren.

Annejet van der Zijl sluit gast- 
schrijverschap af
Schrijfster Annejet van der Zijl geeft werkcolleges en 
openbare lezingen aan de RUG. Van der Zijl, bekend  
van ‘Sonny Boy’ en biografieën van Annie M.G. Schidt  
en prins Bernhard, is de 25ste gastschrijver.

21 10 Samenwerking met Russische 
onderzoekers
In het bijzijn van premier Marc Rutte tekent de voor-
zitter van het College van Bestuur Sibrand Poppema 
in Moskou voor samenwerking met de Skolkovo 
Foundation. In dezelfde week sluit de RUG-delegatie 
overeenkomsten met universiteiten in Moskou en  
Sint-Petersburg.
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Berend Roorda
Jaarlijks reikt de RUG de GUF-100 prijs uit aan negen excellente studenten, onder wie jurist Berend Roorda, 
Nederlands kampioen judo in 2010 en 2011.

‘Ik heb mijn studie altijd gecombineerd met topsport en heb daar veel baat bij gehad. Als sporter heb je structuur nodig 
om te presteren en dus zit je niet tot diep in de nacht in de kroeg. Bovendien: als je fysiek lekker in je vel zit, gaat het 
studeren ook beter. Ik heb dan ook weinig vertraging opgelopen. Alleen het afstuderen duurde iets langer. In 2010 ben 
ik namelijk Nederlands kampioen geworden in mijn gewichtsklasse. Tijdens mijn studie kreeg ik belangstelling voor 
staats- en bestuursrecht en ben ik afgestudeerd op een onderzoek naar de openbare ordehandhaving in Duitsland, 
onder andere tijdens demonstraties. Ik werk nu als universitair docent bij Rechtsgeleerdheid en wil op dit onderwerp 
promoveren. De GUF-prijs heb ik waarschijnlijk te danken aan het feit dat ik als topsporter academisch ook goed heb 
gepresteerd en heb meegewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten tijdens mijn studie. Ik vind beide aspecten van 
mijn leven even belangrijk en ga dus niet maximaal voor mijn sport. Of ik met die instelling de wereldtop haal is dus  
de vraag. Ik vind het belangrijk me nu verder te ontwikkelen op academisch gebied en hoop dat ik het judoën er naast 
kan blijven doen.’
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‘Ik wil me academisch 
verder ontwikkelen, 
met het judoën ernaast’
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Universiteit bij beste werkgevers in 
Nederland
‘Intermediair’ plaatst de RUG bij de beste werkgevers 
van Nederland. Evenals in 2010 is de universiteit de 
enige onderwijsinstelling in de top 50. In de categorie 
non-profit stijgt ze van plaats 15 naar 10.

01 12

02 12 Opening Confucius China Light 
Festival 
In de Hortus te Haren vindt een cultureel festival over 
China plaats, mede dankzij het Groningen Confucius 
Institute. Dit samenwerkingsverband van RUG, Hanze-
hogeschool, gemeente Groningen en Communication 
University of China werd geopend op 28 mei.

AACSB-
accreditatie

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde  
(FEB) is verreweg de grootste van de 

negen faculteiten van de RUG, met meer 
dan �.000 studenten van in totaal 2�.000. 
De Groningse faculteit wordt gerekend 
tot de vijf procent beste business schools 
ter wereld, aldus de AACSB.  De AACSB 
(Association to Advance Collegiate 
Schools of Business) is een in de VS 
gevestigde organisatie die accreditatie 
verleent aan de business schools die aan 
haar strenge criteria voldoen. Daarbij 
wordt gekeken naar de kwaliteit van 
de opleidingen, de studenten, de staf, 
het onderwijs, het onderzoek en diverse 
faciliteiten. Dit onderzoek verloopt 
via diepgaande zelfstudierapporten, 
een bezoek door een deskundig panel 
en interviews met stakeholders zoals 
studenten, alumni, onderzoekers, 
docenten, ondersteunend personeel,  
maar ook bedrijfscontacten en werk-
gevers. Een AACSB-accreditatie is een 
waarmerk van excellentie. Ook bij de 
Elsevier-enquête over onderwijs in 
Nederland onder �0.000 studenten 
behaalde de FEB een zeer hoge score. 
De economische en bedrijfskundige 
opleidingen van de RUG die de beste  
beoordeling kregen, waren bedrijfs-
economie, bedrijfskunde en fiscale 
economie. Omdat ook de opleiding 
notarieel recht aan de juridische faculteit 
bovenaan staat, is de RUG op het domein 
economie en recht de beste universiteit.

 › www.rug.nl/feb

06 12 DNB-president opnieuw hoogleraar in 
Groningen 
Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank  
sinds 1 juli 2011, wordt hoogleraar Economics 
of Central Banking aan de Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde. Tot 1 juli was hij daar al hoogleraar  
Geld en Bankwezen.

Lustrumthema wordt bekend
In 2014 bestaat de universiteit 400 jaar. Uiteraard 
zal dit 80ste lustrum op spectaculaire wijze gevierd 
worden. Het thema van dit feest van de eeuwenoude 
universiteit wordt alvast bekendgemaakt: 4∞ oftewel 
‘For Infinity’.

Gronings onderzoek in top 10  
wetenschappelijke doorbraken
‘Science’ plaatst resultaten van ‘healthy ageing’-onder-
zoek van Mayo Clinic in Rochester (VS) en UMCG bij de 
tien belangrijkste wetenschappelijke doorbraken van 
2011. Door bij muizen oude cellen te verwijderen,  
krijgen de dieren minder ouderdomsverschijnselen.

20 12

22 12
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‘Wat motiveert 
de mensen zich 
milieubewust 
te gedragen?’

Linda Steg
Als hoogleraar Omgevingspsychologie is Linda Steg gefascineerd door de interactie tussen mens en omgeving.  
Zij richt zich vooral op energieproblematiek.

‘Als student volgde ik als een van de eersten het vak omgevingspsychologie en ik was meteen verkocht. Het fascineert 
mij psychologische inzichten te gebruiken om duurzaamheid te bevorderen en energievraagstukken te helpen oplos-
sen. Ik ben nu vooral bezig met de vraag wat mensen motiveert om zich milieubewust te gedragen en hoe je milieu-
vriendelijk gedrag kunt stimuleren. Het goede nieuws is dat mensen wereldwijd om de planeet geven en best iets over 
hebben voor het milieu: afval recyclen, de fiets pakken voor korte afstanden, de woning  isoleren. Dat is interessant, 
want milieubewust gedrag betekent vaak dat je moeite moet doen of extra moet betalen. Daarmee zou de overheid in 
haar milieubeleid meer rekening moeten houden. Ik krijg weleens te horen dat ik ouderwets denk, omdat ik vind dat 
je niet alleen moet sturen op factoren als plezier, gemak en prijs in je milieubeleid, maar ook moet inspelen op morele 
overwegingen. Acceptatie van milieubeleid is niet zozeer afhankelijk van mogelijke negatieve effecten voor de persoon 
zelf, maar vooral van de mate waarin mensen denken dat het beleid effectief is. In veel gevallen hebben ze daar weinig 
vertrouwen in. Daar kan de overheid veel beter op anticiperen dan nu het geval is.’
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Energie
 (‘energy’)

 › Groningen Energy and 
  Sustainability Programme  
  (GESP) voor energie-transitie
 › Chemicus Kees Hummelen:  
  goedkope plastic zonnecel 
  met hoog rendement

Midden in de samenleving

De Rijksuniversiteit Groningen staat midden in de
samenleving. De Groningse universiteit kan met haar  
kennis en kunde een grote rol spelen in belangrijke
actuele maatschappelijke thema’s, zoals de ontwikkeling 
van een duurzame toekomst. Daarbij zoekt de RUG op 
allerlei manieren samenwerking en contact met anderen. 
Hieronder enkele voorbeelden uit 2011.

Op drie gebieden wil de RUG zich profileren:

Duurzame samen-
 leving (‘sustainable 
 society’)
 › Instituut voor Integratie en  
  Sociale Weerbaarheid: cohesie
  in pluriforme samenleving 
 › Jurist Aurelia Colombi
  Ciacchi: hoe komt goed
  bestuur en beleid tot stand?

 Gezond oud worden
 (‘healthy ageing’)

 › Cultureel geograaf Bettine van  
  Hoven: ouderen kunnen langer  
  zelfstandig wonen
 › LifeLines: bevolkings-
  onderzoek in Noord-Nederland  
  (���.000 deelnemers, 
  � generaties)

1 2 3
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Ook daarbuiten blijft de RUG werken aan de grenzen 
van het weten, bijvoorbeeld:

Fundamenteel onderzoek
› Publicatie in ‘Nature’: de onderzoeksgroep van chemicus  
 Ben Feringa construeert elektrisch aangedreven nano-
 autootje
› TOP-subsidie: de onderzoeksgroep van bioloog 
 Theunis Piersma bestudeert trekvogels met individuele  
 volgsystemen

Markt- en probleemgericht onderzoek
› Scheikundige Lubbert Dijkhuizen: op zoek naar 
 gezonde suikers
› Wiskundige Jacqueline Scherpen: dijktoezicht met 
 ruimterobots

Ontmoetingen
› Studium Generale-lezingen: slotavond Video Top 2000,   
 drie hoogleraren over popmuziek
› Discovery-truck: reizend laboratorium bezoekt scholen   
 voortgezet onderwijs
› Kinderuniversiteit: college voor 900 leerlingen van de 
 basisschool 
› De Nacht van de Kunst & Wetenschap: grootse 
 manifestatie in het centrum van Groningen 

Samenwerking
› Akkoord van Groningen: met Hanzehogeschool, 
 UMCG en gemeente Groningen
› Energy Academy Europe: bundeling energiekennis 
 en -onderzoek

Deelname aan maatschappelijke discussies en debatten
› Biotechnoloog Bert Poolman met Arno Schrauwers: 
 boek ‘Synthetische Biologie. De mens als schepper?’ 
 over genetische manipulatie
› Wekelijkse opinie van spraakmakende onderzoeker
› Viroloog Jan Wilschut in VPRO-televisieprogramma 
 ‘Labyrinth’ over de griepprik
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Feiten & cijfers

Algemeen
› Gesticht in ����
› 2�.000 reguliere studenten
› �.000 internationale gaststudenten
› �.000 fte personeel 
› Jaaromzet ��� miljoen euro
› � faculteiten, vrijwel alle vakgebieden

Strategische partners
› Europa: Uppsala University (Zweden); Universiteit Gent
 (België); Georg-August Universität Göttingen (Duitsland)
› Azië: Universitas Gadjah Mada, University of Indonesia,
 Bandung Institute of Technology (Indonesië); University of
 Beijing, Tsinghua University, Fudan University (China); 
 Osaka University (Japan)
› Amerika: University of California Los Angeles, University of
 Pennsylvania (VS), National Autonomous University (Mexico);
 University of São Paulo (Brazilië)

Internationale ranglijsten
› QS World University Rankings: ��� 
› Academic Ranking of World Universities (ARWU): �0� 
› Essential Science Indicators (ESI) Citation Impact: ��
› Taiwan Performance Ranking of Scientific Papers �0
› Webometrics ��2
› THE World University Rankings ���

Onderzoek
› � speerpunten: Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society
› ��� promoties
› 2.��� fte wetenschappelijke staf
› ��� miljoen euro contractonderzoek (‘valorisatie’)
› ��0 hoogleraren
› 2�� universitaire hoofddocenten
› �.000 wetenschappelijke publicaties
› �� researchmasteropleidingen
› � graduate schools
› Wereldtop: materiaalkunde, sterrenkunde, 

verouderingsbiologie

Beroemde alumni en onderzoekers
› Johan Bernoulli, hoogleraar wiskunde omstreeks ��00
› Aletta Jacobs, eerste vrouwelijke student in Nederland ����
› Jacobus Kapteyn, hoogleraar sterrenkunde omstreeks ��00
› Heike Kamerlingh Onnes, student/promovendus, later 

Nobelprijs voor Natuurkunde ����
› Albert Szent-Györgyi, onderzoeksassistent, later Nobelprijs 

voor Geneeskunde ����
› Willem Kolff, student/promovendus, later uitvinder
 kunstnier ����
› Frits Zernike, hoogleraar fysica, Nobelprijs voor Natuurkunde
 ����
› Wubbo Ockels, eerste Nederlandse astronaut ����
› George Sawatzky, hoogleraar fysica, Spinozapremie ����
›  Wim Duisenberg, eerste president Europese Centrale Bank 

����
› Dirkje Postma, hoogleraar longziekten, Spinozapremie 2000
› Ben Feringa, hoogleraar scheikunde, Spinozapremie 200�
› Petra Rudolf, hoogleraar fysica, Descartesprijs 200�
› Serge Daan, hoogleraar gedragsbiologie, Japanse Eminent
 Scientist Award 200�
› Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank 20��

Internationaal
› �.�00 master- en bachelorstudenten 
› �00 van �.�00 PhD-studenten 
› ��,2% wetenschappelijk personeel
› ��� verschillende nationaliteiten 
› � Engelstalige bachelorprogramma’s 
› �� Engelstalige masterprogramma’s 
› �� Double Degree (met andere universiteiten) 
› � Erasmus Mundi
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