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University Campus Fryslân: 
onderwijs in samenwerking met 
partners
De provincie Fryslân en de 
gemeente Leeuwarden finan-
cieren UCF voor tien jaar (2010-
2020). UCF werkt samen met 
Rijksuniversi teit Groningen (RUG), 
watertechnologisch onderzoeksin-
stituut Wetsus, Universiteit Twente 
(UT) en Wageningen Universiteit 
(WU) die drie masteropleidingen 
aanbieden in Leeuwarden: 
•  Multilingualism (RUG/Faculteit 

der Letteren) 
•  Water Technology (RUG/Faculteit 

Science & Engineering, Wetsus, 
WU)

•  Master Environmental Energy 
Management (Universiteit 
Twente)

Van meet af aan werkt University 
Campus Fryslân nauw samen met 
regionale overheden, kennisin-
stellingen en het bedrijfsleven. 
Als netwerkorganisatie kent UCF 
de kracht van samenwerken en 
de waarde van het netwerk om de 
organisatie heen. Dit wordt tot op 
de dag van vandaag zo gevoeld en 
beleefd.

University Campus Fryslân 
wordt RUG/Campus Fryslân
In 2016 gaat het werk van de 
stichting University Campus 
Fryslân over naar de Rijksuniversi-
teit Groningen. De campus wordt 
onderdeel van de Rijksuniversiteit 
Groningen en gaat verder onder de 
naam Rijksuniversiteit Groningen/
Campus Fryslân. In de jaren daarna 
starten de volgende master-
opleidingen in samenwerking met 
andere faculteiten van de RUG:
•  Cultural Geography met de track 

Tourism & Planning (2017, RUG/
Faculteit Ruimtelijke Weten-
schappen) 

•  Governance and Law in Digital 
Society (2018, RUG/Faculteit 
Rechtsgeleerdheid)
Terwijl het aantal studenten en 

promovendi groeit wordt er hard 
gewerkt aan de renovatie van het 
nieuwe faculteitsgebouw de Beurs, 
een monumentaal pand uit 1880 
in het historische centrum van 
Leeuwarden. Tijdens de Dag van de 
Bouw lopen 1700 bezoekers naar 
binnen, ieder met een eigen herin-
nering. Op deze dag is het zichtbaar 
dat RUG/CF en omgeving  zich meer 
en meer met elkaar verbinden. 

Campus Fryslân start als elfde 
faculteit van de Rijksuniversi-
teit Groningen
Campus Fryslân ontwikkelt het 
University College Fryslân, dat de 
bacheloropleiding Global Respon-
sibility & Leadership aanbiedt. De 
afkorting UCF refereert voortaan 
aan University College Fryslân. 
Een University College is een 
onderwijsvorm waarin ambitieuze 
studenten een breed palet aan 
onderwerpen bestuderen in een 
kleinschalige setting en het eerste 
jaar met elkaar samenwonen. De 
studenten vormen hierdoor een 
hechte gemeenschap. 

Met de komst van een eigen 
bachelor Global Responsibility & 
Leadership en een master Sus-
tainable Entrepreneurship is 2018 
het jaar waarin Campus Fryslân 
zich officieel de elfde faculteit van 
de Rijksuniversiteit mag noemen. 
Hoogleraren lopen in cortège door 
de straten van Leeuwarden en de 
regionale media staan bol van het 
nieuws dat ‘de universiteit terug is 
in Friesland’. Naast onderwijs richt 
Campus Fryslân zich op onderzoek 
vanuit vier flagships met data sci-
ence als overkoepelend thema:
• Governance
• Sustainable Economy
• Culture, Language & Technology
• Health & Food
Vanaf september 2019 kunnen 

ook studenten Rechten hun 
propedeuse volgen in het facul-
teitsgebouw van Campus Fryslân 
in Leeuwarden.

Global challenges, local solutions
Onderwijs en onderzoek van Campus 
Fryslân zijn gerelateerd aan de 
Friese kennisagenda en linken aan 
het motto ‘Global challenges, local 
solutions’. De duurzaamheidsdoel-
stellingen van de Verenigde Naties 
vormen een bron van inspiratie. 
Studenten en staf worden aan-
gemoedigd om vraagstukken 
vanuit verschillende perspectieven 
te benaderen, zoals dat past bij een 
interdisciplinaire faculteit. Door 
vanuit verschillende disciplines 
te werken, verrijken we de kennis 

en vaardigheden van studenten. 
Deze benadering werkt door in de 
manier waarop we in ons onder-
wijs zowel als in ons  onderzoek de 
opgedane kennis en vaardigheden 
confronteren met onderzoeksvra-
gen uit de praktijk. Dit moet leiden 
tot nieuwe inzichten waarmee de 
theorie vervolgens weer gevoed 
kan worden. De pay-off  ‘A different 
view’ is Campus Fryslân dan ook op 
het lijf geschreven. 

Regionale en (inter)nationale 
inbedding
RUG/Campus Fryslân is regionaal 
ingebed en heeft tegelijkertijd een 
sterk internationaal karakter met 
studenten, staf, wetenschappers 
en partners van ver over provincie- 

en landsgrenzen heen. Campus 
Fryslân is de elfde faculteit van 
de Rijksuniversiteit Groningen 
in Leeuwarden en daarmee een 
platform voor wat de universiteit 
wil zijn: ‘de Universiteit van het 
Noorden’. De Campus streeft naar 
een brede samenwerking met 
overheden, kennisinstellingen en 
het bedrijfsleven in de provincie en  
daarbuiten, maar is ook zichtbaar 
en toegankelijk voor publiek. Zo 

stimuleert Campus Fryslân het 
academisch klimaat in de provincie 
door het organiseren van publieks-
evenementen, waardoor jong en 
oud kennismaken met de weten-
schap. Voorbeelden hiervan zijn 
het organiseren van wetenschaps-
colleges op scholen, Studium 
Generale, Museum Universiteit, 
Weekend van de Wetenschap en  
de vermaarde Wetenschapscafé’s.

Het verhaal van RUG/Campus 
Fryslân
Het verhaal van Campus Fryslân 
is een verhaal van ontdekken, van 
ambitie en nieuwsgierigheid, een 
verhaal van gemeenschapsvorming 
waarin we zorgdragen voor elkaar 
en onze omgeving, maar het is 
ook een verhaal van doorzettings-
vermogen en het verkennen van 
nieuwe wegen. Dit alles omlijst met 
een gevoel van trots, want de uni-
versiteit is toch maar mooi terug 
van weggeweest.

De universiteit  
terug in Friesland

“Zelfs in 2019 gaat er 
nog geen maand voorbij 
zonder dat er ergens in 
de Leeuwarder Courant 
wordt gerefereerd aan 
de Universiteit van 
Franeker.”

Asing Walthaus, journalist

“Omdat de groep com
pact is, zijn de colleges 
bijzonder interactief, 
wat bijdraagt aan het 
leerproces en de samen
werking met mede
studenten.”

Sustainable Entrepreneurship 
student Germán

“Het Wetenschapscafé 
in Leeuwarden is een 
mooie plek om mensen 
met een heel diverse 
achtergrond te ont
moeten en ze op een ont
spannen manier kennis 
te laten maken met 
nieuwe ontwikkelin
gen in de Wetenschap. 
Voor de aanwezigen: 
verwacht een volgepakt 
café met een kritisch en 
geëngageerd publiek!”

Gastspreker dr. Gaaitzen de Vries

“Binnen de bachelor 
Global Responsibility  
& Leadership leer ik veel 
over de verschillende 
wereldproblemen, de 
relaties hiertussen en 
en het vinden van lokale 
oplossingen. Ik ben heel 
blij dat ik een studie 
volg die helemaal  
bij mij past en mij  
motiveert om nieuwe 
dingen te leren. ’’

UCF-student Daria Elizarrarás, 
Mexico

“Wat ontzettend fijn dat de Beurs zo’n mooie  
herbestemming krijgt. Geweldig dat de Rijks
universiteit Groningen hierin komt en dat de  
publieke functie behouden blijft. Academisch 
onderwijs en onderzoek zijn zo ontzettend  
belangrijk voor de regio.”

Bezoeker
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Graduate School  
(doctoraal niveau)

Master School  
(masteropleiding) 

 University College  
(bacheloropleiding)
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Onderwijs &  
onderzoek
RUG/Campus Fryslân richt zich op 
de multidisciplinaire bestudering 
van wetenschappelijke vraagstukken 
samenhangend met maatschappelijke 
en economische thema’s die relevant 
zijn  voor de Friese regio. Studenten, 
PhD’s en onderzoekers benaderen  
wetenschappelijke kwesties vanuit ver-
schillende perspectieven. Als faculteit 
richten we ons op Global Challenges, 
Local Solutions; we bestuderen wereld-
wijde vraagstukken en onderzoeken 
lokale oplossingen. 

Het interdisciplinaire en 
transdisciplinaire onderwijs 
en onderzoek binnen Campus 
Fryslân is onderverdeeld  
in vier thematische onder-
werpen, de Frisian Flagships:

• Governance
• Sustainable Economy
•  Culture, Language & 

Technology
•  Health & Food

Deze Frisian Flagships zijn 
geïnspireerd op de Friese 
Kennisagenda. 

Het verhaal van Campus Fryslân is terug te voeren naar het jaar 1585, het jaar waarin de Universiteit  
van Franeker werd opgericht. Dertig jaar lang vormde het samen met Leiden de enige universiteit in de 
Nederlanden. Napoleon zette echter in 1811 zijn handtekening  onder de sluiting van de Universiteit  
van Franeker. Twee eeuwen later liggen oprichting en sluiting besloten in het collectief geheugen van  
de inwoners van de provincie Fryslân en ontstaan er plannen om het smeulende academische vuur aan  
te wakkeren door de oprichting van University Campus Fryslân in 2010. Tussen 2011 en 2015 realiseert 
de Campus in Leeuwarden een aantal nieuwe masteropleidingen, een onderzoeksschool met vijfendertig 
promovendi, en organiseert het publieksevenementen. We nemen u graag mee in de jonge geschiedenis 
van RUG/Campus Fryslân.

UCF, Campus of College?  
Hoe zit het nou eigenlijk?
RUG/Campus Fryslân heette voorheen 
University Campus Fryslân (UCF). UCF  
is nu de afkorting voor University College 
Fryslân, de bacheloropleiding.

Meer weten? Kijk op: www.rug.nl/cf

Oprichting  
University  
Campus Fryslân.

UCF realiseert in de vier 
opvolgende jaren master
opleidingen een onder
zoeksschool met vijfendertig 
promovendi en organiseert 
publieks evenementen.

De stichting University  
Campus Fryslân gaat over  
naar de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) en verder 
onder de naam Rijksuniversiteit 
Groningen/Campus Fryslân.

Start Cultural  
Geography met  
de track Tourism 
& Planning (RUG/
Faculteit Ruimtelijke 
wetenschappen).

-  RUG/Campus Fryslân 
verhuist naar de Beurs

-  Propedeuse bachelor 
Rechtsgeleerdheid 
start in de Beurs

Met de komst van een eigen bachelor-  
en masteropleiding mag Campus Fryslân  
zich officieel de elfde faculteit van de Rijks-
universiteit Groningen noemen.

September 2018 
-  Start Governance and Law in Digital Society  

(RUG/ Faculteit Rechtsgeleerdheid)
-  Start bacheloropleiding University College 

Fryslân – Global Responsibility & Leadership
-  Start masteropleiding Sustainable  

Entrepreneurship
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- MSc Multilingualism
-  MSc Cultural Geography 

Mastertrack Tourism Geography 
and Planning

-  MSc Governance and Law in 
Digital Society

- BA Rechtsgeleerdheid
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