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2019 was een jaar vol hoogtepunten. Zo was er het langverwachte moment van de oplevering van de Beurs, het  
historische gebouw in hartje Leeuwarden dat het thuis wordt van de jongste faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Meteen na oplevering vinden hier de eerste evenementen plaats, vullen kinderstemmen het gebouw tijdens een bezoek 
aan de Kinderuniversiteit en stromen honderden gasten binnen tijdens de feestelijke afscheidsreceptie van  
burgemeester Ferd Crone. Het gebouw is vanaf de eerste dag volop in gebruik.

Ook het afstuderen van de eerste lichting studenten is een hoogtepunt: alle masterstudenten Sustainable Entrepreneur-
ship nemen in juli hun diploma in ontvangst. Een gevoel van trots overheerst wanneer de pas afgestudeerden stralend 
hun baret hoog in de lucht gooien. De eerste promovenda van RUG/Campus Fryslân, Monique de Ritter, verdedigt met 
verve haar proefschrift in de zomer van 2019 en ook dat beschouwen we als een hoogtepunt. Het voor de eerste keer 
verwelkomen van studenten in de Beurs is een moment dat we niet snel zullen vergeten. Het weerzien van studenten die 
aan hun tweede studiejaar beginnen, eerstejaarsstudenten die nog enigszins onwennig om zich heen kijken en nieuwe 
masterstudenten die binnen komen. Allen gaan vol goede moed aan de slag en de medewerkers van Campus Fryslân zijn 
er trots op hen te mogen begeleiden in hun studiereis.

31 oktober is de dag van de officiële opening van de Beurs met hooggeëerde gasten, maar Campus Fryslân zou Campus 
Fryslân niet zijn als er niet ook een evenement is voor een breed publiek: het wetenschapsfestival op 2 november trekt 
een kleine duizend bezoekers. Wat een geweldige afsluiting van de driedaagse feestelijkheden!

In dit jaarverslag leest u uiteraard over de ontwikkelingen in 2019, maar we sluiten dit voorwoord graag af met een kleine 
vooruitblik. Na een jaar vol hoogtepunten kijken we uit naar een jaar waarin we het onderwijs verder door ontwikke len, 
gedegen onderzoek verrichten met topwetenschappers en waarin we de groeiende organisatie bestendigen. We hopen dat 
ook u in 2020 getuige bent van de verdere opbouw van Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. U bent van harte 
welkom in de Beurs.

Prof. dr. Andrej Zwitter    Drs. Piet Bouma 
Decaan RUG/Campus Fryslân  Directeur bedrijfsvoering
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BSc Global Responsibility & Leadership / 
University College Fryslân
Het aantal studenten verdubbelde in 2019 naar 53. Het betrekken van de eigen studenten 
bij de werving en studievoorlichting helpt scholieren om zich een beeld te vormen van 
het onderwijs en de meerwaarde daarvan. Alle studenten van het eerste instroomjaar 
(2018/2019) hebben het Bindend Studie Advies (BSA) gehaald en zijn erg positief over  het 
onderwijs. Dit blijkt ook uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête, waarmee het 
GRL-programma zich in de top tien van best beoordeelde bachelorprogramma’s van Nederland 
plaatste en daarmee het label Topopleiding verwierf.

Studenten en hun omgeving
In september 2019 startten 53 studenten aan het Uni-
versity College Fryslân (UCF) waar zij de opleiding Global 
Responsibility & Leadership volgen. 29 studenten komen 
uit Nederland, waarvan 10 uit Friesland, 22 studenten 
komen uit overige delen van Europa (Duitsland, Finland, 
Hongarije, Italië, Estland, Letland), 2 studenten komen van 
buiten Europa (Verenigde Staten, Rusland). 2 studenten 
met een dubbele nationaliteit (Nederlands/Mexicaans 
en Nederlands/Canadees) staan ingeschreven onder de 
Nederlandse nationaliteit.

Het tweede instroomjaar begon met een introductieweek 
voor de nieuwe lichting studenten, georganiseerd door 
tweedejaars studenten en stafleden. Tijdens de opleiding 
is er veel aandacht voor het vormen van een community/
mienskip door extra-curriculaire activiteiten zoals fireside 
chats waarbij studenten rond een haardvuur in gesprek 
gaan met een expert. Ook organiseren studenten zelf  
activiteiten zoals een lezing van Shellie Solomon in het 
kader van Universal Children’s Day of een Open mic night 
met de meest uiteenlopende podiumacts.

Wonen op loopafstand van de Campus
Samenwonen en studeren met een diverse groep studenten 
van verschillende achtergronden is een verrijking van het 
studentenleven en maakt een belangrijk onderdeel uit 
van de onderwijsfilosofie van UCF. Hoewel de studenten 
er in het tweede jaar voor kunnen kiezen om elders een 
onderkomen te zoeken, bleven ze liever bij elkaar wonen in 
de Kanaalstraat. Om ook voldoende eerstejaars studenten 
onderdak te bieden, is daarom uitgeweken naar Markt 
058. De huisvesting is een uitdaging voor de aankomende 
jaren, omdat de Kanaalstraat te klein wordt en Markt 058 
waarschijnlijk niet voldoende garanties kan bieden voor 
het creëren van een ‘campusgevoel’. Ook wordt het relatief 
duur bevonden door de studenten.

Werving staf
In 2019 is een universitair hoofddocent voor de major  
Responsible Planet aangetrokken, evenals een viertal  
universitair docenten voor de gebieden Environmental  
Sciences, Global Health, Political Economy en tot slot  
Social Psychology.

In gesprek met dr. Yousefzadeh
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Bachelorstudenten University College Fryslân
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Naast nieuwe masters werkt Campus Fryslân ook aan 
een nieuwe bachelor op het gebied van Data Science & 
Society. Deze interdisciplinaire bachelor is gericht op de 
rol die data heeft binnen de samenleving en wordt in 2020 
voorgelegd aan de CDHO.

Studentenwerving BSc Global Responsibility & 
Leadership en MSc Sustainable Entrepreneurship
Campus Fryslân werft studenten in binnen- en buitenland 
voor de opleidingen BSc Global Responsibility & Leadership 
en MSc Sustainable Entrepreneurship. De marketing van 
de overige RUG-opleidingen aangeboden in Leeuwarden, 
valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
faculteiten.

Scholieren maken kennis met Campus Fryslân door een 
wetenschapsdate bij hen op school, de onderzoeksdagen, 
een online webklas, webinars, voorlichtingsdagen in 
Groningen, Leeuwarden en op beurzen in binnen- en 
buitenland, een dag proefstuderen, nieuwsbrieven en 
regelmatig persoonlijk contact met scholieren en hun 
ouders. Daarnaast houden we ook decanen van scholen 
op de hoogte van onze activiteiten, zowel op regionaal, 
nationaal als internationaal niveau.

Studenten op zoek naar een masteropleiding die bij hen 
past ontmoeten we tijdens de Master’s Week, Master’s 
Day, via webinars en tijdens beurzen in binnen- en buiten-
land. Aankomend studenten ontvangen veelal de nieuws-
brief en ook bij deze doelgroep hechten we veel waarde 
aan persoonlijk contact. 

Campus Fryslân heeft een aantal focuslanden gedefinieerd 
waar het gehele jaar actief wordt ingezet op online marke-
ting door middel van zoekmachinemarketing (SEA). Hier-
mee vangen we gedurende het jaar relevant zoekverkeer 
af. Naast SEA zetten we in op Display Advertising en Social 
Media Advertising waarbij er gedurende de wervings-
periode (oktober-mei) continu campagnes lopen en we 
voor evenementen extra campagnes inzetten. Naast het 
feit dat ze centraal staan in onze activerings campagnes 
staan de opleidingen ook vermeld op platformen voor 
studiekiezers.

 

Masteropleidingen
De eerste lichting studenten van de masteropleidingen Sustainable Entrepreneurship  
en Governance and Law in Digital Society kregen in 2019 hun diploma uitgereikt. Alle  
studenten hebben hun opleiding succesvol afgerond, waardoor we kunnen concluderen dat 
het kleinschalige karakter bijdraagt aan effectief onderwijs met een uitstekend resultaat.

Sustainable Entrepreneurship 
Het eerste jaar van de master Sustainable Entrepreneur-
ship is afgerond met een Circular Minds Conferentie en  
de diploma ceremonie voor de eerste lichting afgestudeer-
den. De Circular Minds Conferentie stond in het teken van 
ontmoeten en netwerken; duurzame ondernemers uit de 
regio kwamen samen met studenten en staf van de master, 
waarbij studenten de resultaten presenteerden van hun 
Sustainable Entrepreneurship Project. 

In september 2019 is een nieuwe groep van 30 studenten 
gestart. Dit academische jaar is ook de Start-Up Academy 
van start gegaan; een extra-curriculair traject dat studen-
ten kunnen volgen naast hun master, waarbij ze worden 
begeleid in het opstarten van hun eigen onderneming. 
Deze Academy is een samenwerking van Campus Fryslân, 
IPF en Sterk Fries Ondernemerschap.

Er is een nieuw doorstroomprogramma ontwikkeld voor 
HBO-bachelorstudenten die na hun afstuderen willen 
instromen in de WO-master Sustainable Entrepreneur-
ship. Studenten kunnen in de laatste fase van hun studie 
dit verkorte programma volgen waardoor zij na de zomer 
2020 direct kunnen instromen en geen studievertraging 
oplopen. Met dit programma maken we het voor meer 
HBO-studenten mogelijk om de overstap te maken naar  
de universiteit.

Governance and Law in Digital Society
De masteropleiding Governance and Law in Digital 
Society, een track binnen de master Recht en Bestuur 
van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, is in september 2018 
met 7 studenten gestart die in 2019 zijn afgestudeerd. 
Ondanks de hoge studententevredenheid blijven de 
aanmeldingen achter bij de verwachtingen en is de 
opleiding in september 2019 met 6 studenten gestart.

Tourism, Geography and Planning
De master Cultural Geography van de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen is voor het derde jaar in Leeuwarden 
gestart met 14 studenten, waarvan 7 studenten de track 
Tourism, Geography and Planning volgen. De opleiding is 
gezamenlijk ontwikkeld, en wordt ook deels samen verzorgd, 
met NHL/Stenden, Tourism and Leisure Management.  
In 2019 heeft de opleiding de heraccreditatie positief  
doorlopen.

Masters opgericht vóór 2017
De masters die eerder zijn ontwikkeld onder de vlag van 
University Campus Fryslân zijn eveneens van start gegaan 
met een nieuwe lichting studenten. Water Technology 
(Universiteit Twente, Wageningen University & Research, 
Rijksuniversiteit Groningen) trok in 2019 18 studenten, 
Master Environmental and Energy Management telde 38 
studenten en Multilingualism (Faculteit Letteren, Rijksuni-
versiteit Groningen) startte dit jaar met 12 studenten.

Ontwikkelplannen nieuwe opleidingen
Het ontwikkelen van nieuwe opleidingen is een langdurig 
en complex proces. Vorderingen gaan gestaag en na een 
positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger 
Onderwijs (CDHO) in 2019 met betrekking tot de master 
Voice Technology is er volop ingezet op accreditatie in 
2020.

Ook zijn er ontwikkelplannen voor een master Climate 
Adaptation Governance, die naar verwachting in 2020 
wordt voorgelegd aan de CDHO. In de tussentijd ontwik-
kelt Campus Fryslân een Advanced Certificate Course die 
bestaat uit een e-learning cursus en een winterschool op 
het gebied van climate adaptation, welke toegankelijk is 
voor een breed publiek.

In samenwerking met de Aletta Jacobs School of Public 
Health werken we aan de ontwikkeling van een master 
Lifestyle & Governance (werktitel). In 2019 zijn hiervoor  
de eerste verkenningen gedaan.

Grand Opening
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Studenten voor de Oldehove

 11 Jaarverslag 2019 10Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân



Promovendi per Flagship
De verdeling van de promovendi per flagship ziet er per 31 december 2019 als volgt uit:

Flagship + DRC + CIE
Reguliere promovendi  
(werknemers en promotiestudenten) Buitenpromovendi

Culture, Language & Technology 4 0

Governance 4 3

Health & Food 6 0

Sustainable Economy 7 1

Data Research Centre 3 0

Internationalization of Education 2 6

Research Institute Campus Fryslân
In 2019 is het bestuur van het Research Institute 
Campus Fryslân geïnstalleerd. Dit bestuur ziet toe op 
de ontwikkeling van de onderzoeksgebieden, op het 
onderzoeks- en data managementbeleid van de faculteit 
en op zaken die te maken hebben met interne en externe 
onderzoeksevaluaties.

Graduate School

De promotietrajecten van Campus Fryslân vallen 
onder de Graduate School. In 2019 zijn vier voormalig 
UCF-promovendi gepromoveerd, waardoor het totaal 
aantal gepromoveerden op 14 uitkomt.

•  6 januari 2019: Abhigyan Singh, TU Delft/
NHL-Stenden. De promotieplechtigheid vond 
plaats in Delft. 
Thesis: Conceptualizing inter-household energy 
exchanges: An anthropology-through-design 
approach.

•  11 april 2019: Maia Lordkipanidze, UTwente.  
De promotieplechtigheid vond plaats in Enschede. 
Thesis: Governance for Resilience: Assessing  
how governance influences implementation  
of resilience measures in nature areas.

•  7 juni 2019: Cindy Klootwijk, Wageningen  
University/Diary Campus. De promotieplechtig-
heid vond plaats in Wageningen. 
Thesis: Keys to sustainable grazing

•  6 september 2019: Beau Warbroek, UTwente. 
De promotieplechtigheid vond plaats in Enschede.  
Thesis: The energy transition from below: the  
success and governance of local low-carbon 
energy initiatives. 

Verder is de eerste promovenda van RUG/Campus 
Fryslân gepromoveerd, het betrof hier een buiten-
promovenda:
•  29 augustus 2019: Monique de Ritter, Campus 

Fryslân en Nyenrode. De promotie vond plaats  
bij Campus Fryslân in Leeuwarden. Prof.dr. Gjalt 
de Jong was een van de twee promotores. 
Thesis: Mission-driven entrepreneurship in  
ecosystems for sustainable systems change. 

Nieuwe promovendi in 2019
In 2019 zijn elf nieuwe promotietrajecten gestart, waar-
van zes bij het flagship Governance. Bij Global and Local 
Governance was dat Sofie Dreef, bij Governance & Inno-
vation waren dat Pouneh Eftekhari (externe promovenda), 
Kelly Henao (externe promovenda) en Eko Rahmadian 
(gestart als externe promovendus en later aangesteld 
als werk nemerpromovendus). Ook Alex Belloir en Selen 
Eren startten bij Governance. Onder het flagship Sustai-
nable Economy zijn Valerija Golubic en Hüseyin Can Saral 
aangesteld. Op het terrein van Internationalisering van 
Onderwijs zijn buitenpromovendi Franka van den Hende 
en Marloes van Rooijen en promotiestudent Elok Malay 
gestart in het Centre for Internationalization of Education; 
een samenwerkingsverband tussen RUG/Campus Fryslân 
en NHL Stenden.

Opleidingsactiviteiten
•  Start to Teach (doorlopend). Dit onderdeel is bedoeld 

voor promotiestudenten van RUG/CF die daadwerkelijk 
onderwijs verzorgen in bachelor- en masterprogramma’s.

•  Career Perspectives (doorlopend). Door de RUG worden 
diverse modules in de leerlijn Career Perspectives 
aangeboden, waar de promovendi van RUG/CF een 
keuze uit kunnen maken. In december heeft RUG/CF 
zelf de module Career Ambitions georganiseerd voor 
zowel promovendi van RUG/CF als de voormalige UCF- 
promovendi.

•  Research lunches Bite of Science (regelmatig). Deze 
worden door de promovendi zelf georganiseerd. 
Regelmatig vertellen twee promovendi en/of senior- 
onderzoekers over hun onderzoek. Hiervoor is de staf 
van CF uitgenodigd. In 2019 is Bites of Science tien keer 
georganiseerd.

•  Scientific Integrity. Op 15 januari is deze workshop voor 
promovendi georganiseerd.

•  PhD Conference. Deze conferentie voor voormalige en 
huidige promovendi van RUG/Campus Fryslân vond 
plaats op 4 juni.

•  Societal Impact of Scientific Research. Deze workshop 
voor promovendi vond plaats op 3 december.

•  Philosophy of Science. Deze workshop voor promovendi 
vond plaats op 11 december.

Promotie Monique de Ritter
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Kinderuniversiteit/onderzoeksdagen
Marleen Kamperman verzorgde in juni de allereerste on-
derwijsactiviteit in de Beurs met haar college Knippen en 
plakken uit de natuur. Beide colleges zaten vol en daarmee 
maakten circa 200 kinderen en hun begeleiders kennis 
met de wetenschap.

Stimulering onderzoeksklimaat
In samenwerking met de Leeuwarder Courant, het voort-
gezet onderwijs, mbo- en hbo-scholen vindt jaarlijks de 
uitreiking plaats van de prijs voor de beste werkstukken in 
mbo, hbo en wo (LC Awards) en de prijs voor de beste pro-
fielwerkstukken. RUG/CF droeg financieel bij en managing 
director Piet Bouma was lid van de jury Topwerkstukken. 
Beide prijzen dragen bij aan de ontwikkeling van jongeren 
en hun vaardigheden om projecten te presenteren voor een 
breed publiek.

Gemma Frisius lezing/opening Academisch jaar
Na een gezamenlijke start in de Beurs, liep het cortège 
door de straten van Leeuwarden naar de Grote Kerk. 
Circa 190 bezoekers woonden de opening van het Aca-
demisch Jaar 2019 bij, die dit jaar voor het eerst ook via 
een livestream werd uitgezonden. Denker des Vaderlands 
Daan Roovers verzorgde de Gemma Frisius lezing.

Academisch klimaat
Campus Fryslân hecht groot belang aan activiteiten die het academisch klimaat in Leeu-
warden bevorderen. Het kennismaken met de wetenschap begint in de visie van Campus 
Fryslân al op jonge leeftijd en krijgt in de jaren daarna steeds meer vorm. Door in te zetten 
op Leeuwarden als kennis- en studiestad draagt de versterking van het academisch klimaat 
bij aan de uitstraling en aantrekkingskracht van de stad Leeuwarden.

Studium Generale
In 2019 is de organisatie van Studium Generale Leeuwarden 
doorontwikkeld. In voorgaande jaren was het Studium 
Generale-overleg met name een overleg om af te stemmen 
welke lezingen de verschillende deelnemers organiseren 
en te bespreken welke lezingen Studium Generale organi-
seert. Studium Generale Leeuwarden was daardoor sterk 
gelieerd aan RUG/Campus Fryslân terwijl het streven 
is om SGL een zelfstandige organisatie te laten zijn. In 
2019 is de structuur van SGL daarom aangepast naar 
een bureau binnen RUG/CF dat de dagelijkse organisatie 
verzorgt en een stuurgroep vanuit de kennisinstellingen 
die adviseert en meedenkt. Ook is er een nieuwe website 
gelanceerd: www.studiumgeneraleleeuwarden.nl. Er zijn 
8 lezingen georganiseerd die gezamenlijk 534 bezoekers 
trokken.

Wetenschapscafé
Het Wetenschapscafé in het Oranje Bierhuis in Leeuwarden 
is een beproefd concept en werd in 2019 vijf keer georgani-
seerd met 45 tot 50 bezoekers per keer. De combinatie van 
twee sprekers die het thema van de avond vanuit verschil-
lende perspectieven belichten is laagdrempelig. Dit jaar 
is er voor het eerst ook een aantal keren een livestream 
georganiseerd.

Museum Universiteit
In 2019 is vier keer een Museum Universiteit georgani-
seerd, afwisselend in Tresoar en het Fries Museum.  
Manon Borst verzorgde een lezing over ontbijtgens en 
banketgens, Jelske Dijkstra over spraakherkenning,  Aant 
Jelle Soepboer behandelde het onderwerp Machtig Magna 
Frisia en Niek Donker vertelde over de geschiedenis van de 
Beurs. Het aantal beschikbare plaatsen is mede afhankelijk 
van de locatie en het aantal bezoekers varieert van 18 tot 
60 personen. 

Science Festival
Met dit festival - onderdeel van het driedaagse programma 
ter gelegenheid van de opening van de Beurs -  is de weten-
schap flink in de schijnwerpers gezet. Gedurende deze dag 
in november waren er korte lezingen rond alle thema’s 
waarnaar Campus Fryslân onderzoek verricht, maar was 
er bijvoorbeeld ook een lezing over academische rituelen. 
Voor jong en oud waren er activiteiten en het festival werd 
door circa 1000 bezoekers bezocht

Campus Fryslân Experience
Een belangrijke taak van RUG/Campus Fryslân is het onder 
de aandacht brengen van wetenschappelijk onderwijs 
onder jongeren. Vanaf de start in 2018 ontvangen we 
kleine groepen, maar met de verhuizing naar de Beurs 
kunnen we grotere aantallen verwelkomen. Op de dag na 
de opening op 31 oktober en voorafgaand aan het Science 
Festival openden we de deuren voor 4 en 5 vwo welke een 
hoorcollege volgden en vervolgens konden kiezen uit een 
van de workshops die door promotiestudenten werden 
georganiseerd. 

Wetenschapsdate 
Campus Fryslân organiseert ook wetenschapsdates waar-
bij jongeren meer leren over een specifiek onderwerp uit 
de wetenschap. In 2019 organiseerden we wetenschaps-
dates zowel bij Campus Fryslân als op locatie voor onder 
andere Rsg Simon Vestdijk, Comenius (2 locaties), Osg 
Sevenwolden en de International School Groningen.

Webklas
Scholieren kunnen online proefstuderen bij Campus 
Fryslân door middel van een webklas waarbij jongeren 
vier weken met behulp van een coördinator een online 
programma volgen. De webklas wordt twee keer per jaar 
georganiseerd in maart en november. Naast online proef-
studeren kunnen scholieren ook deelnemen aan een dag 
op de Campus onder de naam Student for a Day.

Cortège Opening Academisch Jaar
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Bedrijfsvoering en bestuur
Het faculteitsbureau is belast met de aansturing en ont-
wikkeling van Campus Fryslân. Naast het management 
(decaan plus directeur, 2 fte) omvatte de formatie van het 
faculteitsbureau per 31 december 2019 in totaal 14,7 fte:  
•  bestuurssecretariaat (1,6 fte)
•  beleidsontwikkeling/coördinatie/ondersteuning  

onderwijs + onderzoek (8,7 fte) 
•  facilitaire zaken/communicatie/voorlichting/ 

evenementen (4,4 fte), deels t.b.v. de uitvoering van  
het door de gemeente Leeuwarden gesubsidieerde 
project Bevordering Academisch klimaat 

In het voorjaar is de de functie van Prospective Students 
Officer (0,5 fte) voor de masters vacant geworden en per 
1 augustus opnieuw ingevuld. Een parttime conciërge 
voor de avondopenstelling van het Z-gebouw is via een 
uitzendbureau ingehuurd. Per 1 december is een 0,8 fte 
Medewerker Relatiebeheer (nieuwe functie) gestart. Drie 
student-assistenten (met een totale omvang van 0,6 fte) en 
een stagiaire voor het bestuurssecretariaat) completeren 
het geheel.  

Aanvullend werd voor ca. 0,7 fte aan financiële en adminis-
tratieve diensten afgenomen van het Bureau van de Uni-
versiteit. Het betreft hier de ondersteuning op het gebied 
van Human Resources, Financial Services, Facilities en ICT.
 
De opbouw van het Faculteitsbureau is volgens plan 
verlopen. Er is weinig verloop en het ziekteverzuim is laag. 
De meeste staffuncties zijn nu ingevuld; uitbreiding is 
de komende jaren nog te verwachten in functiegebieden 
waarvan de omvang direct te relateren is aan het aantal 
studenten en medewerkers.

Het totaalbeeld van de formatie van RUG/CF per 31  
december 2019:
•  In totaal is 2 fte aan hoogleraarsformatie (exclusief 

decaan) ingevuld en 22,2 fte aan overige wp-formatie. 
Dit is ten behoeve van het onderwijs in de nieuwe oplei-
dingen, wetenschappelijk onderzoek, 3e geldstroom-
projecten en het Data Research Centre (DRC). Voor de 
opbouw van het DRC heeft het College van Bestuur een 
bijdrage van K€ 180 (waarvan k€ 60 in 2019) beschik-
baar gesteld.

•  De aio-formatie (werknemer-promovendi) van Campus 
Fryslân bestaat uit 8 fte, waarvan 2,6 extern gefinan-
cierd. Daarnaast is er 15,5 fte aan promotiestudenten 
die evenals de werknemer-promovendi een regulier 
4-jarig promotietraject doorlopen.

Huisvesting 
In april 2019 werd de Beurs opgeleverd en startte het 
inrichten. Omdat vele inwoners van de provincie nieuws-
gierig waren naar het resultaat is er een open huis geweest 
dat door een paar honderd bezoekers is bezocht. In juni 
verhuisde de staf werkend vanuit de locatie aan de Sophia-
laan naar de Beurs en twee weken later verhuisde de staf 
werkzaam vanuit het Z-gebouw, Zaailand.

Medezeggenschap
De medezeggenschap bij Campus Fryslân werd afgelopen 
jaren waargenomen door de Frieslandcommissie van de 
Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen, zie 
bijlage 1. In 2019 heeft een verkiezing plaatsgevonden en 
zijn drie personeelsleden en drie studenten verkozen om 
zitting te nemen in de faculteitsraad. De faculteitsraad 
voert periodiek overleg met het faculteitsbestuur van 
Campus Fryslân. De samenstelling van de faculteitsraad is 
te vinden in bijlage 1a. Er is eveneens een studentassessor 
aangesteld, die de overleggen van het faculteitsbestuur 
bijwoont, zie bijlage 1b. 

Raad van Advies
De Raad van Advies van Campus Fryslân, onder voorzitter-
schap van de heer Hessel Bouma, bestaat uit bestuurders 
van alle kennisinstellingen in Leeuwarden en van de 
Provincie Fryslân  en de gemeente Leeuwarden. De Raad 
vergaderde drie keer en besprak daarin de actuele stand 
van zaken en ontwikkelingen omtrent de Campus en  
samenwerkingsverbanden. Voor de samenstelling van  
de Raad van Advies zie de bijlage 2. 

Campus Fryslân en samenwerkings-
verbanden
Campus Fryslân heeft vele partnerschappen in de regio, op nationaal en internationaal 
niveau. Hieronder lichten we een aantal van deze partnerschappen toe.

Data Fryslân en Data Research Centre
In januari 2019 werden de voorbereidingen voor de 
vorming van Data Fryslân afgerond met de onderteke-
ning van de overeenkomst, waarin de samenwerking 
tussen Campus Fryslân, drie Friese gemeenten, provincie 
Fryslân, NHL/Stenden en het Fries Sociaal Planbureau is 
vastgelegd. Het doel is om het datagestuurde onderzoek 
in de regio door deze samenwerking tussen overheid en 
kennisinstellingen een flinke impuls te geven. Met ingang 
van 1 juli is de nieuwe organisatie vooralsnog voor een jaar 
gehuisvest in de Beurs, in de onmiddellijke nabijheid van 
het Campus Fryslân Data Research Centre. 

Extension School 
In het voorjaar van 2019 is een start gemaakt met de op-
richting van de Campus Fryslân Extension school waarin 
onderwijs voor professionals wordt aangeboden. De eerste 
activiteit was de pilot met een reeks wetenschapscolleges 
Succesvol ondernemen in een circulaire economie en bood 
plaats aan maximaal twaalf deelnemers. Alle beschikbare 
plaatsen waren bezet, de deelnemers kwamen voorname-
lijk uit Friesland, maar ook uit Groningen. 

Circulaire 11-stedentocht 
Op 22 mei gaf voorzitter van de Tocht der tochten, Wiebe 
Wieling, het startschot voor de Circulaire 11-stedentocht. 
In de komende twee jaar strijkt de Circulaire 11-steden tocht 
neer in de tien andere steden met telkens een avondvullend 
programma vol wetenschap en amusement. Hiervoor is 
een subsidie beschikbaar gesteld door de Provincie Fryslân.

Rijksuniversiteit Groningen en Global Centre  
on Adaptation 
In juni 2019 tekenden de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
en het Global Centre on Adaptation (GCA) een intentiever-
klaring met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe 
master Climate Adaptation Governance en andere vormen 
van samenwerking in onderwijs en onderzoek. 

Internationale samenwerkingsverbanden
Campus Fryslân werkt samen met meerdere universiteiten 
op het gebied van onderwijs en onderzoek zoals: 
•  Uppsala University - Gotland Campus (Sweden) 
•  Osaka University (Japan) 
•  Texas A&M at Qatar University (Qatar) 
•  Concordia University (Canada) 
•  Universitas Gadjah Mada (Indonesia) 
•  University of Salford (UK) 
•  Universität des Saarlandes - Europa Institut (Germany) 
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Bijlage 2
Samenstelling Raad van Advies RUG/Campus Fryslân 2019

Hessel Bouma
Leendert Klaassen
Erica Schaper
Diane Keizer
Jan van Iersel
Jelle Prins
Johannes Boonstra
Willem Smink
Klaas Deen
Bert Looper
Theo A.J. Toonen/Michiel Heldeweg
Kees de Koning
Martin Scholten
Rob Verhofstadt/Dorothea van der Meulen

Voorzitter Raad van Advies
NHL Stenden*
NHL Stenden*
Van Hall Larenstein**
Van Hall Larenstein**
Medisch Centrum Leeuwarden
Wetsus
Fryske Akademy
Waddenacademie
Tresoar
Universiteit Twente
Dairy Campus
Wageningen UR
Hanzehogeschool Groningen

Aanwezig namens Provincie Fryslân / Gemeente Leeuwarden

Friso Douwstra
Sander de Rouwe

Jan Michorius
Léon Lijzenga
Pietie Kloosterman

Wethouder Gemeente Leeuwarden
Gedeputeerde Provincie Fryslân

Gemeente Leeuwarden***
Gemeente Leeuwarden***
Provincie Fryslân

Aanwezig namens RUG/Campus Fryslân

Andrej Zwitter
Piet Bouma
Joop Houtman

Decaan Campus Fryslân
Directeur Campus Fryslân
Coördinator Graduate School Campus Fryslân/
Senior beleidsmedewerker onderzoek, secretaris Raad van Advies

*   In 2019 zijn NHL en Stenden gefuseerd. Erica Schaper werd de voorzitter CvB van NHL Stenden en zij  
vertegenwoordigde de fusie-hogeschool in de RvA. Leendert Klaassen trad terug.

**  Jan van Iersel verving per 01-09-2019 Diane Keizer bij Van Hall Larenstein.
***  Jan Michorius werd per 01-03-2019 vervangen door Léon Lijzenga bij de Gemeente Leeuwarden.

Bijlage 1
Samenstelling Frieslandcommissie  
(tot 1 september 2019):
•  Tim Huiskes (voorzitter)
• Laurence Gormley (wetenschapsfractie)
• Pascal Albers (personeelsfractie)
• Carlien Vermue (personeelsfractie)
• Olaf Scholten (personeelsfractie)
• John Hoeks (personeelsfractie)
• Toon de Baets (personeelsfractie) 
• Reinier Alberts (lijst Calimero)
• Maarten van Oosterhout (SOG-fractie)
• Emiel Brusse (SOG-fractie)
• Bram Omvlee (DAG-fractie)

 

Samenstelling Faculty Council  
(vanaf 1 september 2019):
•  Amaranta Luna Arteaga (personeelsfractie, voorzitter)
•  Hendrik Thelken (studentenfractie, vice voorzitter)
•  Berfu Ünal (personeelsfractie)
•  Engelien Reitsma (personeelsfractie)
•  Paul Kramer (studentenfractie)
•  Frida Nilsson (studentenfractie)
 
Studentenassessor:
•  Ester Alda Bragadóttir
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