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Activiteiten op locatie zijn onder voorbehoud van
de actuele coronamaatregelen.
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Uitslag enquête alumni letteren

Nomineer de Alumnus van het Jaar
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Laurien Meuter (foto), Christiaan Triebert,
Stine Jensen, Monica Arac de Nyeko, Jelle Brandt
Corstius, het is een kleine greep uit de oudstudenten die de afgelopen jaren zijn verkozen
tot Alumnus van het Jaar. Ook dit jaar reikt de
Rijksuniversiteit Groningen de award uit aan
een oud-student die:
• een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de
maatschappij, wetenschap, sport of cultuur,
• een inspiratiebron is voor anderen,
• én geldt als een verdere belofte voor de
toekomst.
Ken jij iemand die in aanmerking komt voor
de titel Alumnus van het Jaar? Geef dan vóór
1 maart 2022 je nominatie met motivatie door
via ALUMNI@RUG.NL . Meer informatie: WWW.RUG.NL/

Alumni van de Faculteit der Letteren zijn tevreden (61%) tot zeer tevreden (23%) over hun
opleiding. Zo blijkt uit de enquête die begin dit
jaar onder ruim 1.400 oud-Letterenstudenten
werd gehouden. Ook zou 92% opnieuw voor
een studie aan de RUG kiezen. Wel is meer dan
30% ontevreden tot zeer ontevreden over de
aansluiting van de studie op de arbeidsmarkt.
Dat geldt vooral voor studenten die vóór 2010
afstudeerden, want de alumni van na 2010 zijn
positiever over de netwerkmogelijkheden en het
betreden van de arbeidsmarkt. Kijk op WWW.RUG.
NL/ALUMNI/LETTEREN-ENQUETE voor een uitgebreid
verslag. De faculteit dankt alle alumni die deelnamen aan de enquête.

ALUMNI/ALUMNUSVANHETJAAR
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Legaat voor Eric Bleumink Fonds

In de voetsporen van Aletta
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Aletta Jacobs
zich als volwaardig student mocht inschrijven
bij een Nederlandse universiteit. Om haar te
eren publiceren we elke week een nieuw interview met een hedendaagse bijzondere alumna
op WWW.RUG.NL/ALUMNI/ALETTAJAAR Margrite
Kalverboer, Renske Leijten, Vanessa Ackah,
Ana van Es, Giny Boer, Karin Kienhuis en nog
veel meer alumnae vertellen over hun studie,
loopbaan, drijfveren en ervaringen. Het is een
– al zeggen we het zelf – prachtige reeks, met
veel persoonlijke verhalen, die bovendien een
mooi beeld geeft van de stand van zaken van
de emancipatie van vrouwen in Nederland.
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Het Eric Bleumink Fonds heeft een groot
legaat ontvangen. Het gaat om een bedrag
van tenminste driehonderdduizend euro uit de
nalatenschap van alumna M.J. (Greet) Edema. Zij
begon haar studie rechten aan de RUG in 1939
en behaalde in 1950 haar doctoraal. Dankzij
dit legaat kunnen de komende jaren meerdere
beurzen worden uitgekeerd aan studenten
uit ontwikkelingslanden voor een studie in
Groningen. Lees ook het interview met Benolia
Adjei-Cudjoe op de pagina hiernaast.

Ana van Es, journalist

Young Alumni Network
Voor jonge alumni (onder de 35) organiseert
het Young Alumni Network op 2 februari
2022 weer een CoachCafé, waar je samen
met professionele coaches en mede-alumni
kunt praten over je loopbaan.
WWW.RUG.NL/ALUMNI/YAN

Farmacie
Pharmaciae Sacrum houdt op zaterdag
19 februari 2022 haar lustrumdag in
Groningen. Met verfsmijten! Inderdaad.
Onder leiding van een professionele kunstenaar leer je jouw energie om te zetten in een
kleurrijk kunstwerk. Je komt gegarandeerd
stressvrij uit deze workshop. Verder is er
een lunch en borrel. Schrijf je in via
WWW.PSGRONINGEN.NL .
Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Om studenten in contact te brengen met
de praktijk organiseert studievereniging
Odiom een aantal keer per jaar ‘Speeddaten met Alumni’. Op donderdagavond
3 februari 2022 is een nieuwe sessie.
Interesse? WWW.ODIUM.NL
In voorbereiding
Er zijn voor het komende voorjaar diverse
alumniactiviteiten in voorbereiding, in
binnen- en buitenland, online of indien
mogelijk op locatie. Kijk op WWW.RUG.NL/
ALUMNI/AGENDA voor de laatste stand van
zaken.

Carrièreperspectief in Noorden groeit
Onderzoek van RUG en Hanzehogeschool wijst
uit dat de helft van de studenten na hun studie
graag in Groningen wil blijven. Lector Karel Jan
Alsem: ‘Het lijkt er dus op dat best veel studenten in het Noorden zouden willen blijven maar
denken dat er geen carrièreperspectief voor ze
is.’ Hoogleraar Jouke van Dijk: ‘Dat is opmerkelijk, omdat er juist veel werkgelegenheid in de
regio is, ook voor hoger opgeleiden. En met alle
ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld energietransitie en zorg hebben we ook behoefte aan
meer slimme studenten.’
WWW.RUG.NL/CARRIEREPERSPECTIEF-IN-GRONINGEN

