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Op 1 mei 2015 begonnen ondergetekenden als managementteam van RUG/Campus Fryslân met de voorbereidingen
van de komst van de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen naar Leeuwarden. Een prachtig project, dat na
ruim twee jaar steeds meer vorm begint te krijgen. Een project om academisch onderwijs terug te brengen naar Friesland
en te verankeren in de regionale samenleving en economie. Het liefst doen we dat “voor ten minste 400 jaar”, zoals
Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, zei bij de ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst met provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Beide overheden hebben hun nek
uitgestoken door de ontwikkeling van Campus Fryslân met een aanzienlijke aanloopsubsidie te ondersteunen. Daar zijn
we hen zeer erkentelijk voor.
We horen regelmatig dat we erg ambitieus zijn met onze plannen. En dat klopt ook. Dat durven we te zijn, omdat we
geloven in de haalbaarheid van unieke, kleinschalige en innovatieve universitaire opleidingen van hoge internationale
kwaliteit. Omdat we vertrouwen hebben in het versterken van de kennisinfrastructuur in Leeuwarden met een onderzoeksprogramma dat onze opleidingen voedt en de wereld om ons heen een beetje wijzer maakt. Verbindend onderzoek
vanuit verschillende disciplines, geïnspireerd door UN Goals for Sustainable Development (global challenges) en de
Kennisagenda Fryslân (local solutions). In ons onderwijs en onderzoek sluiten we aan op vragen van instellingen,
overheden en bedrijven, in nationale en internationale kennisnetwerken.
Campus Fryslân wordt een onderwijs- en onderzoeksorganisatie bestaande uit: een University College met het Engelstalige bachelorprogramma Global Responsibility and Leadership, een Master College met tien Engelstalige masterprogramma’s en een Graduate School met 50 PhD-studenten, werkend aan een breed scala aan onderzoeksprojecten. Het
onderzoek van de Graduate School is georganiseerd rondom vier centrale thema’s: Culture, Language, & Technology,
Governance & Sustainable Economy, Food & Health, and High Technology Systems & Materials.
Dit alles vindt plaats in Leeuwarden, vanaf medio 2019 in het prachtige gebouw ‘De Beurs’ in het hart van de stad. Het
onderwijs aan onze circa 1000 studenten zal op termijn absoluut impact hebben op de stad. Nu al organiseren we tal van
evenementen om het ‘academisch klimaat’ van Leeuwarden verder te verlevendigen. Zo zijn we bezig om een groeiende,
energieke academische gemeenschap te creëren, die op tal van manieren sterke verbindingen met de omgeving heeft.
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University College Fryslân: bachelor
Global Responsibility & Leadership

Jelmer Jeuring tijdens zijn promotie.

RUG/Campus Fryslân start per 1 september 2018 met de brede Engelstalige bachelor
opleiding Global Responsibility & Leadership, dat onderdeel uitmaakt van het University
College Fryslân. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties spelen een
belangrijke rol in het programma dat intensief en kleinschalig onderwijs biedt. De opleiding
is residentieel, wat inhoudt dat studenten het eerste jaar bij elkaar wonen. In 2017 is hard
gewerkt aan de inhoud van het programma, werd toegewerkt naar de accreditatie en werd
volop ingezet op studentenwerving.
Ontwikkeling curriculum
De ambities van het University College Fryslân zijn hoog en
daarbij past een ontwikkelteam bestaande uit een internationale groep vooraanstaande academici, die werkzaam
zijn bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Stenden
University, het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG) en Wageningen Universiteit. Met dit ontwikkelteam werd het curriculum (doel, leeruitkomsten en het
onderwijsconcept) uitgewerkt en werden de veelal interdisciplinaire vakken nauw op elkaar afgestemd. In juli 2017
is prof. dr. Andrej Zwitter benoemd tot dean van University
College Fryslân.

Accreditatie
De inspanningen van het het ontwikkelteam werden begin
oktober beloond met het positieve accreditatiebesluit van
de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Met
het kenmerk ‘kleinschalig en intensief onderwijs’ gaf het
Ministerie van OCW bovendien goedkeuring aan het heffen
van een verhoogd collegegeld voor dit bijzonder type
onderwijs. Halverwege december konden studenten zich
inschrijven.

Studentenwerving
Het University College Fryslân bracht voorafgaand aan de
accreditatie de opleiding Global Responsibility & Leader
ship al onder de aandacht van scholieren, decanen en
mentoren. Dit proces werd na de accreditatie verder
geïntensiveerd. Met een online (marketing)campagne,
door deel te nemen aan voorlichtingsactiviteiten in
binnen- en buitenland en door organisaties die dicht bij
scholieren staan, zoals decanen via decanenkringen, actief
te benaderen. De signalen waren positief, zo waren de
vier informatiesessies tijdens de Open Dag van de RUG op
voorhand nagenoeg vol. Scholieren maakten bovendien
volop gebruik van de mogelijkheid om te proefstuderen.
Zowel tijdens Student for a Day als door het volgen van
een vierweekse webklas.

Prof. dr. Andrej Zwitter, dean University College Fryslân
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Masterprogramma’s
Wethouder Sjoerd Feitsma reikt de wetenschapsprijs uit aan Evelyn Bosma.

Bestaande masterprogramma’s
De Master Environmental and Energy Management is van
17 naar 35 studenten gestegen. Dit komt mede doordat
deze master sinds 2017 onder het bekostigde onderwijs valt
waardoor het collegegeld daalde. Watertechnology bleef
met 20 studenten gelijk. Multilingualism en het Honours
programma HTSM trokken ieder drie studenten minder
aan dan het jaar daarvoor en kwamen daarmee uit op een
studentenaantal van 14.

Nieuwe masterprogramma’s:
Sustainable Entrepreneurship
Sustainable Entrepreneurship is de eerste ‘eigen’ master
van Campus Fryslân. Eind 2017 is de opleiding officieel
goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie
Organisatie en daarmee kan de opleiding in september
2018 van start. Na goedkeuring is direct gestart met de
werving van studenten.
Cultural Geography (Tourism & Planning)
In september 2017 is de Engelstalige master Cultural
Geography (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG) met
12 studenten van start gegaan in Leeuwarden. De master
bestond eerder al in Groningen, maar is volledig verplaatst
naar Leeuwarden. Binnen de master is, in samenwerking
met Stenden University, de afstudeerrichting (track) Tourism
Geography and Planning ontwikkeld. Vanuit zowel de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen als vanuit Stenden University
wordt een premaster-programma hiervoor aangeboden. Bij
de laatste is de premaster ‘ingedaald’ in het eigen onderwijs
van de opleiding International Tourism Management. Om
de instroom te verhogen naar het streefgetal van 20-25
studenten per jaar, heeft de marketing van deze opleiding
en track veel aandacht gekregen.

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
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Governance and Law in Digital Society
Binnen de master Recht en Bestuur (Faculteit Rechts
geleerdheid) is een afstudeerrichting (track) Governance
and Law in Digital Society ontwikkeld, in samenwerking
met de NHL Thorbecke Academie. De track gaat ook in
september 2018 van start en wordt volledig aangeboden
in Leeuwarden. In de master track worden de domeinen
Bestuurskunde (Governance) en Recht (Law) gecombineerd,
waardoor het programma vrij specifieke instroomeisen
heeft. De meeste studenten die willen instromen moeten
eerst een premastertraject volgen om (op een van de domeinen) kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Zowel vanuit de Faculteit Rechtsgeleerdheid als vanuit de NHL wordt
een premaster-programma aangeboden. Bij de laatste
is de premaster ‘ingedaald’ in het eigen onderwijs van de
opleidingen Bestuurskunde, Integrale Veiligheid en Recht.
In 2017 zijn circa 10 studenten gestart met een premastertraject voor deze mastertrack.

Verdere ontwikkeling van masterprogramma’s
Vanaf voorjaar 2017 hebben er intern diverse discussies
plaatsgevonden over mogelijke nieuwe richtingen voor
masterprogramma’s, die aansluiten bij het profiel van
Campus Fryslân. We hebben daarbij de volgende uitgangspunten voor de ontwikkeling van toekomstige masters
geformuleerd:
De masters:
•	Zijn bij voorkeur zelfstandige masters van Campus
Fryslân. In het geval dat we samenwerken met een
andere faculteit of universiteit is Campus Fryslân
penvoerder/trekker.
•	Sluiten zoveel mogelijk aan bij thematiek uit de bachelor
Global Responsibility and Leadership. Hiermee ontwikkelen we een eigen multidisciplinair portfolio en waarborgen
we mogelijkheden voor doorstroom binnen de eigen
faculteit.
•	Passen bij de Flagships van de Graduate School van Campus
Fryslân en de ambities in de Friese Kennisagenda.
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Graduate School
In 2017 is de Graduate School van Campus Fryslân (GSCF) verder uitgebouwd. Er zijn
promovendi aangetrokken voor Culture, Language & Technology, Governance, Sustainable
Economy (Centre for Sustainable Entrepreneurship) en Internationalization of Education.
De onderzoeksprogramma’s van Campus Fryslân zijn
verder aangescherpt, wat heeft geleid tot splitsing van het
onderzoeksdomein Governance & Sustainable Economy
in twee zelfstandige domeinen. Verder is het domein High
Tech Systems & Materials (HTSM) vooralsnog meegenomen
in een nieuw overkoepelend thema Data Research, dat raak
vlakken met de vier Frisian Flagships heeft. Het eind 2017
gestarte Data Research Centre onder leiding van Prof.dr.
Andrej Zwitter vormt met internationale, nationale en regio
nale stakeholders een coalition of the willing om vanuit het
in 2017 gecreëerde draagvlak de activiteiten op het gebied
van Data Research uit te bouwen.
In 2017 zijn vijf voormalige UCF-promovendi gepromoveerd,
hetgeen het totaal aantal gepromoveerden uit deze groep
van 35 promovendi op 6 brengt.

Onderzoeksprogramma en promotieopleiding
De onderzoeksvisie van Campus Fryslân is onveranderd:
a.	Wetenschappelijk hoogstaand en vernieuwend multidisciplinair en transdisciplinair onderzoek initiëren en
uitvoeren op terreinen van de Friese Kennisagenda.
b.	Vergroten van de wetenschappelijke kennis, resulterend
in local solutions voor de global challenges van de
Verenigde Naties.
c.	Opleiden en trainen van vernieuwende, creatieve en
succesvolle wetenschappers, docenten en professionals,
ten behoeve van de ontwikkeling van Leeuwarden als
stad van innovatieve oplossingen.

Werving en selectie nieuwe promovendi
In 2017 zijn op vier onderzoeksterreinen, twaalf promo
vendi (promotiestudenten, werknemer-promovendi
en buitenpromovendi samen) gestart bij RUG/Campus
Fryslân:
Culture, Language & Technology
Vass Verkhodanova, Jesse van Amelsvoort, Vincent
Boswijk en Bianca Dijkstra. Begeleid door: Dr. Matt Coler.
Sustainable Entrepreneurship (Sustainable Economy)
Manon Eikelenboom, Hendrik Thelken en Monique de Ritter.
Begeleid door: Prof.dr. Gjalt de Jong en Dr. Tom Long.
Governance: Annajorien Prins. Begeleid door: Prof.dr.
Andrej Zwitter.
Centre for Internationalization of Education
Joëlle Hietbrink, Rachael Merola, Grada Okken en
Klaas-Wybo van der Hoek. Laatstgenoemde wordt begeleid door Prof.dr. Jouke de Vries en Dr. Robert Coelen,
de anderen door Prof.dr. Adriaan Hofman en Dr. Robert
Coelen.
Het Centre for Internationalization of Education behoort
weliswaar niet tot de kerndomeinen van transdisciplinair
onderzoek bij Campus Fryslân, maar wel worden er op dit
terrein aanzienlijke stappen gezet in de vorming van een
coherent onderzoeksprogramma en in de toelating van
internationale buitenpromovendi.

De onderzoeksdomeinen zijn:
1. Governance
2. Sustainable Economy
3. Culture, Language & Technology
4. Food & Health

De gesprekken tussen Campus Fryslân, UMCG en MCL
hebben er in 2017 toe geleid dat er in principe vier promotie
plaatsen beschikbaar worden gesteld op het terrein van
Food & Health. De werving en selectie hiervoor zullen in
2018 ter hand genomen worden.

In het academisch jaar 2016-2017 is de eerste lichting
promotiestudenten gestart die onderwijs volgt volgens het
Experiment Promotieonderwijs. In dit experiment krijgen
promotiestudenten een scholarship voor vier jaar, terwijl
ze een verplicht opleidingsprogramma doorlopen, voordat
ze goedkeuring van het proefschriftmanuscript kunnen
krijgen.

Prof.dr. Caspar van de Berg is benoemd op de leerstoel
Global and Local Governance. Bij deze leerstoel zullen ook
enkele promotieplaatsen beschikbaar worden gesteld,
waarvoor de werving en selectie eveneens in 2018 plaatsvindt.

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
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Het promotieonderwijs

In 2017 zijn vijf UCF-promovendi gepromoveerd.
Vier van de vijf plechtigheden vonden in Leeuwarden
plaats.

In 2017 heeft Campus Fryslân zes promotiestudenten
gecontracteerd. Zij schrijven hun proefschrift bij een van
de wetenschappelijke stafleden van Campus Fryslân en
volgen een deels vakinhoudelijk en deels generiek opleidingsprogramma. Het generieke opleidingsprogramma
bevat een Career Perspectives Leerlijn, waarin aandacht
besteed wordt aan persoonlijke ambities van promotie
studenten en carrièremogelijkheden binnen en buiten de
academische wereld. Het totale opleidingsprogramma
omvat 30 EC. Daar waar mogelijk en zinvol zijn de onderdelen toegankelijk voor de voormalige UCF-promovendi.

de Valença, Joeri
Universiteit Twente/Wetsus European Centre of
Excellence for Sustainable Water Technology
Thesis: Interfacial phenomena during overlimiting
electrodialysis (10/3/2017)
Jeuring, Jelmer
Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Spatial
Sciences/Stenden University of Applied Sciences
Thesis: Perspectives on proximity tourism in Fryslân
(6/6/2017)

Flankerend beleid ten behoeve van onderwijs
en ontwikkeling
De in 2016 aangetrokken Research Programme Managers
Dr. Matt Coler en Dr. Tim van Zutphen hebben in 2017 aanzienlijke stappen gezet in het ontwikkelen van de onderzoeksprogramma’s op het gebied van Culture, Language &
Technology en Food & Health. Dit heeft in 2017 geleid tot
verhoging van het aantal promovendi in Culture, Language
& Technology en in overeenstemming tussen Campus
Fryslân, UMCG en MCL over mogelijke invulling van vier
promotieplaatsen.

Bosma, Evelyn
Universiteit van Amsterdam/Fryske Akademy
Thesis: Bilingualism and cognition: the acquisition of
Frisian and Dutch (2/10/2017)
Obinna, Uche
Technische Universiteit Delft
Thesis: Smart Grids, development at the low voltage
household and residential areas (20/11/ 2017)

Verder zijn de contouren voor een aan te stellen directeur
van de graduate school gevormd, wat in 2018 zal leiden tot
benoeming van een hoogleraar in deze positie.

Onrust, Jeroen
Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Science and
Engineering/Waddenacademie
Thesis: Earthworm availability as key for the presence
of wintering, migrating and breeding meadow birds
(15/12/2017)

Continuering activiteiten voor en monitoring
van voormalige UCF-promovendi
GSCF zal zorg blijven dragen voor het betrekken van de
voormalige UCF-promovendi bij opleidingsactiviteiten die
zinvol kunnen zijn voor de deze groep. GSCF houdt daarbij
rekening met het gebruik van promovendi om de opleiding
zoveel mogelijk in de eerste twee jaar van het promotietraject te doorlopen, maar dat sommige promovendi graag
willen deelnemen aan terugkerende activiteiten, zoals een
promovendicongres. In 2017 heeft GSCF een promovendi
congres georganiseerd voor UCF-promovendi en nieuwe
CF-promovendi.
Een groot deel van de promovendi ligt op schema, terwijl
een ander deel door diverse omstandigheden meer tijd
nodig heeft om het manuscript te voltooien. Geen van
de UCF-promovendi heeft het onderzoek gestaakt, wat
gezien het landelijke uitvalspercentage van 20-25 opmerkelijk en positief is.
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Academisch klimaat
RUG/Campus Fryslân organiseert activiteiten die het academisch klimaat van Leeuwarden
bevorderen. Dit doen we zelfstandig en in samenwerking met andere organisaties. Het pro
fileren van Leeuwarden als kennis- en studiestad draagt bij aan de uitstraling en de aantrek
kingskracht van de stad op studenten en hoger opgeleiden.
Wetenschapscafé

Stimulering onderzoeksklimaat

In 2017 werd vijfmaal het Wetenschapscafé georganiseerd. Vooral in combinatie met een actueel thema wordt
er veel over gepubliceerd in de regionale media. De avonden
mochten zich iedere keer op zo’n 35 tot 65 bezoekers
verheugen. De cafés over Humanitarianism (Engelstalige
editie), armoede, ingewikkelde diagnoses, water en demo
cratie waren thematisch gekoppeld aan een aantal van
de duurzame ontwikkelingsdoelen (global goals) van de
Verenigde Naties, die een belangrijke rol spelen in het
onderwijs van Campus Fryslân.

In samenwerking met de Leeuwarder Courant, voortgezet
onderwijsinstellingen en MBO- en HBO-scholen worden
jaarlijks in het voorjaar de uitreiking van de prijs voor de
beste afstudeerwerkstukken in MBO, HBO en WO (LC
Awards) en de prijs voor de beste profielwerkstukken in het
VO georganiseerd. RUG/CF droeg financieel bij en projectdirecteur Piet Bouma was beide keren lid van de jury. Het
evenement draagt bij aan de uitstraling van RUG/CF richting middelbare scholen en scholieren. De LC Awards geeft
onze masterstudenten een prachtig podium om over hun
studieonderzoek te vertellen. Donna Noonan, studente van
de RUG-masteropleiding Multilingualism in Leeuwarden,
won de LC-Award 2017 met haar presentatie over onderzoek naar het gebruik van Engels in het hoger onderwijs.

Museum Universiteit
Op vier zondagochtenden was er in samenwerking met
Tresoar en het Fries Museum weer de Museum Universiteit, met publiekslezingen. Twee keer werd het evenement
gehouden in Tresoar en twee keer in het Fries Museum. Op
2 april heeft Jasper Heslinga een lezing gehouden over zijn
onderzoek naar toerisme in het Waddengebied. Anne
Merkuur gaf op 5 maart een lezing over taalveranderingen
in het Fries. Op 8 oktober was het de beurt aan Amber
Nota, zij ging in op onbewuste taalveranderingen met
name met betrekking tot intonatie. De laatste Museum
Universiteit van 2017 werd gehouden door Tom Schuringa
en ging over de impact van de Eerste Wereldoorlog op de
Nederlandse politiek en economie.

Scholierenacademie/Kinderuniversiteit
In het gebouw van Tresoar werd tweemaal een zeer
succesvolle scholierenmiddag (voor VWO 5) en een
Kinderuniversiteit georganiseerd, in samenwerking met de
Scholierenacademie van de RUG. Het doel is om leerlingen
in verschillende fasen van hun onderwijsloopbaan kennis
te laten maken met diverse vormen van wetenschappelijk
onderzoek. Op 11 en 12 mei vonden de onderzoeksdagen
plaats, met in totaal ca. 120 deelnemers uit VWO 5 klassen
van verschillende scholen uit de regio. De vraag hoe je onder
zoek kunt opzetten voor je profielwerkstuk stond hier
centraal. Op 26 juni was de tweede Kinderuniversiteit van
Leeuwarden, voor ca. 70 leerlingen van groep 7 en 8 van
basisscholen. Spreker was prof.dr. René Veenstra van de
RUG en het onderwerp was pestgedrag onder leerlingen.

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
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MOOC Multilingualism
Op 10 april werd de MOOC Multilingual Practices, Tackling Challenges and Creating Opportunities op feestelijke
wijze gestart door Prof. dr. Goffe Jensma. Een MOOC is een
korte, vrij toegankelijke, videocursus, doorgaans bestaand
uit circa 4 onderdelen. Deelnemers worden iedere week op
interactieve wijze betrokken bij de lesstof. Deze MOOC is
het product van de in 2016 gestarte samenwerking tussen
de Faculteit der Letteren (Minorities & Multilingualism) en
Campus Fryslân om het onderzoek naar Meertaligheid beter te ontsluiten voor een groter publiek en de masteropleiding Multilingualism meer te promoten. Aan de MOOC
hebben een kleine 3000 mensen deelgenomen uit onder
andere Griekenland, Amerika, Spanje en Zuid-Afrika.

Wetenschapsprijs Campus Fryslân

Studium Generale

In 2016 is de Wetenschapsprijs Campus Fryslân ingesteld. De prijs is voor jonge wetenschappers en richt zich
op de volle breedte van de wetenschapsbeoefening van
de kennisinstellingen. Doel is het stimuleren van jong
wetenschappelijk onderzoektalent en het verhogen van de
kwaliteit van het onderzoek dat betrekking heeft op Fryslân en (inter)nationale uitwerking heeft: global challenges,
local solutions.

Met Stichting Leeuwarden Studiestad en Tresoar, de partners in het Samenwerkingsverband Academisch klimaat,
wordt het programma Studium Generale Leeuwarden
uitgevoerd en gepromoot. De Leeuwarder Courant speelt
hier ook een stimulerende rol in. De lezingen trekken een
breed publiek, mede door deze samenwerking met de LC:
deels een studentenpubliek, deels een breder stads- en
provinciaal publiek. De opkomst varieerde tussen de 50 en
200 personen. De volgende evenementen vonden plaats in
2017:
• 7, 14 & 21 maart: drieluik over de Reformatie
•	1 april: Nacht van de Filosofie, lezing Welcome to the
Matrix door prof. dr. Andrej Zwitter
•	3 mei: Lezing in samenwerking met Stenden: De wereld
rond met bijna geen geld, door Tomislav Perko. Deze
lezing werd door maar liefst 200 studenten bijgewoond.
•	17 mei: Fake news door prof. Doeko Bosscher, in
samenwerking met de Leeuwarder Courant
•	11 oktober: Het ontstaan van de Nederlandse identiteit,
lezing door prof. Lotte Jensen

De prijs is in 2017 voor de eerste maal uitgereikt in Grou,
tegelijk met de provinciale Halbertsma prijs. De jury koos
Evelyn Bosma tot winnaar van de Wetenschapsprijs Campus Fryslân, ze heeft voor haar onderzoek talige en cognitieve testen afgenomen gedurende drie opeenvolgende
jaren bij leerlingen van 5 tot 8 jaar. Deze grootschalige
benadering maakte het mogelijk nieuwe verbanden tussen
de wederzijdse beïnvloeding van talige en cognitieve ontwikkeling zichtbaar te maken.

Gemma Frisius lezing/opening Academisch jaar
Decaan van Campus Fryslân prof. dr. Jouke de Vries opende
het academisch jaar op 12 september; daarna was er een
lezing van de Dean van het University College Fryslân prof.
dr. Andrej Zwitter over cyberspace and security. Zo’n 80
belangstellenden vulden de Oranjezaal van het Stadhuis.

Prof. dr. Andrej Zwitter tijdens de opening van het academisch jaar.

Nacht van de filosofie
In het kader van de Maand van de filosofie vond in april
de 10e editie plaats van de Nacht van de filosofie Fryslân.
Prof.dr. Andrej Zwitter, dean van het University College
Fryslân, verzorgde een van de lezingen en nam deel aan
het filosofiedebat in Tresoar.
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Bedrijfsvoering, bestuur en regionaal
netwerk
Personeel
Het Faculteitsbureau is belast met de aansturing en
ontwikkeling van Campus Fryslân. Naast het management
(decaan + directeur - 2 fte) omvatte de stafformatie van
het bureau per 31 december 2017 in totaal 9,4 fte:
• secretariaat (1,8 fte),
•	beleidsontwikkeling /coördinatie /ondersteuning
onderwijs + onderzoek (4,9 fte),
•	office management/ communicatie / voorlichting /
evenementen (2,7 fte).
Daarnaast wordt voor ca. 0,7 fte aan financiële en administratieve diensten afgenomen van het Bureau van de Universiteit. Het betreft hier de ondersteuning op het gebied
van Human resources, Financial Services, Facilities en ICT.
De aio-formatie (werknemer-promovendi) van Campus
Fryslân bestaat uit 3,0 fte. In totaal is per 31 december 2,8
fte aan hoogleraarsformatie ingevuld. Twee student-assi
stenten (met totale omvang van 0,4 fte) completeren het
geheel.

Huisvesting
Ten aanzien van de toekomstige huisvesting van Campus
Fryslân zijn belangrijke stappen gezet. De RUG en de
gemeente Leeuwarden hebben op 2 november de overeenkomst voor de aankoop van De Beurs door de RUG ondertekend. Hier zal de faculteit na een grondige verbouwing
worden gehuisvest. Het ontwerp van de verbouw van De
Beurs (100 % oud,100 % nieuw), van architectenbureau
J.O.N.G. in Lemmer, oogstte veel lof en waardering bij alle
betrokkenen. In november werd na een Europese aanbesteding de opdracht tot de verbouw gegund aan Bouwgroep Dijkstra Draisma. De feitelijke werkzaamheden
starten begin 2018 en zullen ruim een jaar duren. Medio
2018· zal Campus Fryslân derhalve voor het onderwijs
eerst een tijdelijke huisvesting in de binnenstad betrekken.
Het gebouw aan de Sophialaan 1 blijft daarnaast in gebruik
tot de verhuizing naar De Beurs in de eerste helft van 2019.

Medezeggenschap
De medezeggenschap bij Campus Fryslân wordt waargenomen door de Frieslandcommissie van de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit wordt
voortgezet totdat Campus Fryslân is geïnstalleerd als
faculteit van de RUG en studenten van Campus Fryslân
in de gelegenheid zijn zich verkiesbaar te stellen voor de
Faculteitsraad. De Frieslandcommissie voert periodiek
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overleg met het MT van Campus Fryslân. In 2017 waren
er twee bijeenkomsten, waarin onderwijszaken besproken
werden, zoals de concept Onderwijs en Examenreglementen van de bachelor Global Responsibility & Leadership en
de master Sustainable Entrepreneurship, en onder andere
het bestuurlijk overleg tussen het College van Bestuur van
de RUG en het MT van Campus Fryslân, de begroting van
Campus Fryslân en de voortgangsrapportage ARBO, milieu
en duurzaamheid. De samenstelling van de commissie is te
vinden in bijlage 1.

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. De Raad
vergaderde driemaal in 2017 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.

De Beurs, de toekomstige huisvesting van Campus Fryslân.

Regionale verbindingen
Campus Fryslân is ingegaan op een verzoek van Gemeente
Leeuwarden en Provincie Fryslân om een nadere uitwerking
te geven aan de plannen voor de mogelijke oprichting van
een Datalab in Fryslan. De hiermee gemoeide kosten vallen
buiten de subsidiebeschikking voor Opbouw Campus Fryslân.
Tijdens het bestuurlijk overleg Onderzoeksconsortium is,
met instemming van de betrokken overheids- en onderwijspartners, besloten om deze belangrijke volgende stap
in het proces bij Campus Fryslan te beleggen, onder meer
vanwege de mogelijke verbindingen met wetenschappelijk
onderzoek (data sciences) en de inzet van promovendi en
studenten in projecten van het Datalab. Varianten voor de
organisatie van het Fries Datalab worden op verzoek van
gemeente en provincie uitgewerkt in een business case.

Team Campus Fryslân.

Het Campus Fryslân Centre for Sustainable Entrepreneurship heeft zijn netwerk in de regio versterkt met de
vorming van een zogenoemde Raad van Betrokkenheid,
met vertegenwoordigers uit het regionale MKB. Deze Raad
was ook nauw betrokken bij de visitatie van de master.
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Bijlage 1
Van 1 januari t/m 31 augustus zijn de leden van de
Frieslandcommissie U-Raad RUG:

Per 1 september 2017 zijn de leden van de
Frieslandcommissie U-Raad RUG:

Personeel
• Olaf Scholten
• Casper Albers
• Nienke de Deugd
• Gert-Jan Bokdam
• Nicolai Petkov

• De heer C.J. Albers
• De heer J. Been
• Mevrouw N. Brouwer
• De heer W. Dam
• Mevrouw H. Druijff
• De heer L.W. Gormley
• De heer J.C.J. Hoeks
• De heer T. Huiskes
• De heer L. Mulder
• De heer O. Scholten
• Mevrouw C.E. Vermue

Studenten
• Asmo Esser
• Marco de Vries
• Tessa van de Werve
• Daan van Dijk
• Pieter Polhuis

5 à 6 keer per jaar jaar organiseert Campus Fryslân het Wetenschapscafé in het Oranje Bierhuis.

Bijlage 2
Samenstelling Raad van Advies RUG/Campus Fryslân per 31 december 2017
Hessel Bouma
Leendert Klaassen
Willem Smink
Diane Keizer
Jelle Prins
Johannes Boonstra
Hanno Brand
Klaas Deen
Bert Looper
Theo A.J. Toonen
Kees de Koning
Martin Scholten
Rob Verhofstadt

Voorzitter Raad van Advies
Stenden Hogeschool
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
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
Pietie Kloosterman

Wethouder Gemeente Leeuwarden
Gedeputeerde Provincie Fryslân
Gemeente Leeuwarden
Provincie Fryslân

Aanwezig namens RUG/Campus Fryslân
Jouke de Vries
Piet Bouma
Joop Houtman

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