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In 1978 doen vijfenvijftig studenten Bestuurskunde van de christelijke economische school De Bongert onderzoek naar 
het functioneren van de lokale politiek en het werk van de gemeenteraad. Ter afsluiting vormen de studenten een ‘college 
van Burgemeester en Wethouders’ en houden zij een raadsvergadering waarin zij stemmen over de vestiging van een 
universiteit. Dit is vanuit financiële overwegingen een zinvolle gedachte, zo betogen de studenten. Met breed gedeeld 
enthousiasme besluiten zij een onderzoekscommissie in te stellen. 

Hadden deze studenten kunnen bevroeden dat hun destijds fictieve casus veertig jaar later realiteit is geworden? Met 
de start van twee eigen opleidingen, de bachelor Global Responsibility & Leadership en de master Sustainable Entre-
preneurship, een Graduate School en een Research Institute is Campus Fryslân sinds september 2018 officieel de elfde 
faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Na de opening van het Academisch Jaar met een bevlogen toespraak van 
prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer liepen de hoogleraren in cortège door de straten van Leeuwarden voor de opening van 
het University College Fryslân, waar de bacheloropleiding onder valt. Voor velen was dit het moment waarop de universi-
teit zichtbaar terug is in Friesland.

Begin oktober aanvaardde de decaan van Campus Fryslân prof. dr. Jouke de Vries de positie van voorzitter College van 
Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Jouke de Vries heeft veel betekend voor Campus Fryslân en daarvoor zijn wij 
hem zeer erkentelijk. Prof. dr. Andrej Zwitter volgde Jouke de Vries op als decaan van Campus Fryslân. We blijven inzetten 
op kleinschalig en innovatief universitair onderwijs van hoge internationale kwaliteit en een sterk onderzoeksprogramma 
met een belangrijke rol voor de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en de Friese kennisagenda, waarbij we 
wereldwijde uitdagingen koppelen aan regionale oplossingen. Dit alles doen we in nauwe verbinding met publieke en 
private organisaties lokaal, in de regio, op nationaal en internationaal niveau.

In 2018 is met man en macht gewerkt aan de renovatie van de Beurs. De renovatie is een krachtig samenspel van experts 
gebleken met een verbluffend resultaat. Vol trots betrekken we in 2019 dit oude en tegelijkertijd nieuwe onderkomen 
van waaruit wij graag samen met u verder werken aan universitair onderwijs, onderzoek en prikkelende publieksevene-
menten in Friesland.

Een ieder die afgelopen jaar heeft meegewerkt aan de verdere opbouw van Campus Fryslân als nieuwe, interdisciplinaire 
faculteit van de RUG in de regio willen we hartelijk dankzeggen.

Prof. dr. Andrej Zwitter,    Drs. Piet Bouma, 
Decaan RUG/Campus Fryslân  Directeur bedrijfsvoering

Voorwoord



BSc Global Responsibility & Leadership / 
University College Fryslân
2018	stond	in	het	teken	van	de	lancering	van	het	University	College	Fryslân	(UCF),	dat	de	
brede	opleiding	BSc	Global	Responsibility	&	Leadership	aanbiedt.	Het	onder	de	aandacht	
brengen	van	de	opleiding	bij	scholieren	gebeurde	door	middel	van	inhoudelijke	workshops	
op	scholen	in	Friesland	en	daarbuiten.	Scholieren	konden	daarnaast	een	Open	Dag	bezoeken	
of	een	dag	proefstuderen	via	Student	for	a	Day,	waar	zij	mini-colleges	volgen	en	kennismaken	
met	de	stad	en	de	Campus.	Ook	internationaal	heeft	UCF	actief	geworven	door	het	bezoeken	
van	onderwijsbeurzen	en	internationale	scholen.	

Er was veel interesse voor het volgen van de webklas. Dit is 
een online lesprogramma van vier weken waarin scholieren 
vakken volgen die in de opleiding aan bod komen en waar-
bij zij aan het eind een certificaat van deelname ontvangen. 
Voor zowel nationale als internationale scholieren is dit 
een aantrekkelijke manier om te kijken of de studie bij hen 
past. Daarnaast werden er webinars georganiseerd waar 
scholieren meer informatie konden krijgen over de studie. 
De wervingsactiviteiten werden ondersteund door een 
online marketingcampagne.

Werving	medewerkers	en	ambassadeurs
Naast het werven van studenten was er in 2018 veel aan-
dacht voor de werving van medewerkers: van universitair 
(hoofd)docenten tot medewerker onderwijssecretariaat 
en een studieadviseur. Daarnaast versterken inmiddels 
drie ambassadeurs het University College Fryslân te weten 
prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer, mevr. Somaye Dehban en 
dhr. Jan Bles. Samen vormen zij de UCF Advisory Committee.

Wonen	op	loopafstand	van	de	Campus
In het eerste jaar wonen de studenten bij elkaar en 
daarvoor is een overeenkomst met StudentStay gesloten, 
zodat studenten aan de Kanaalstraat op loopafstand van 
de Campus wonen. In augustus 2018 betrokken de eerste 
studenten hun nieuwe woonruimte. Samenwonen en stu-
deren 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. 

Studenten	en	diversiteit
Zevenentwintig jongeren mogen zich vanaf september 2018 
de eerste lichting studenten noemen van het University 
College Fryslân. Veertien studenten komen uit Nederland, 
waarvan zeven uit Friesland, twaalf studenten komen uit 
Europa en één student komt van buiten Europa. Deze zijn 
verdeeld over twee lesgroepen. De studenten vormden na 
deelname aan een intensieve introductieweek al snel een 
hechte gemeenschap en woonden bijzondere evenementen 
bij zoals een haardvuurgesprek met prof. mr. Jaap de Hoop 
Scheffer en een lezing van Ban Ki-Moon, voormalig secretaris- 
generaal van de VN. In de colleges is UCF gericht op het 
tastbaar maken van de connectie tussen theorie en prak-
tijk; studenten bezochten bijvoorbeeld het Waterschap 
Zuiderzeeland om over de circulaire economie te leren en 
namen deel aan het SDG congres in Heerenveen. Daar-
naast is er een Student Council opgericht en ondernamen 
studenten sociale activiteiten zoals een bezoek aan de 
Blokhuispoort en een ski-trip naar Frankrijk.



Opening University College Fryslân



Studenten tijdens de opening van het Academisch jaar



Masterprogramma’s
Studenten	kunnen	in	Leeuwarden	een	van	de	zes	academische	masteropleidingen	volgen.	
In	totaal	studeren	er	circa	140	masterstudenten	aan	een	van	deze	opleidingen.	2018	mar-
keerde	de	start	van	twee	nieuwe	masteropleidingen,	die	naast	de	bestaande	opleidingen	het	
academisch	klimaat	in	de	provincie	Fryslân	verder	versterken.	De	masteropleidingen	zijn	ge-
start	met	een	gezamenlijke	introductiedag	op	30	augustus.	Deze	dag	stond	in	het	teken	van	
kennis	maken	met	Campus	Fryslân,	de	opleiding,	elkaar	en	de	(studenten)stad	Leeuwarden.

Sustainable Entrepreneurship 
Halverwege januari 2018 konden studenten zich inschrijven 
voor de master Sustainable Entrepreneurship (SE), de 
eerste master die door Campus Frylân zelf is ontwikkeld. 
Van meet af aan is de interesse voor deze master groot, 
ook vanuit het hbo-onderwijs. Omdat er nog geen speci-
fiek premaster-traject voorhanden is voor SE, is besloten 
om als pilot voor een aantal getalenteerde hbo-studenten 
een verkorte cursus te organiseren, waarmee ze toegang 
kregen tot de opleiding. Vijf studenten hebben deze cursus 
met succes doorlopen en toonden hiermee aan dat hun 
kennis, inzicht en vaardigheden voldoet aan het gestelde 
instroomniveau.  Ondanks de korte wervings- en inschrij-
vingsperiode, studenten konden zich tot 1 mei inschrijven, 
zijn uiteindelijk zestien gemotiveerde studenten gestart in 
de master Sustainable Entrepreneurship. In de opleiding 
wordt nauw samengewerkt met duurzame ondernemers 
uit de regio, onder andere in de vorm van gastcolleges, 
businesscoaches en projecten. De transdisciplinaire focus 
is een zeer krachtig element van de opleiding, dat zorgt 
voor kruisbestuiving tussen onderwijs en bedrijfsleven  
en bovendien gewaardeerd wordt door de studenten.

Nieuwe track Governance and Law in Digital Society
De masteropleiding Governance and Law in Digital Society, 
een track binnen de master Recht en Bestuur van de Facul-
teit Rechtsgeleerdheid, is in september 2018 met zeven 
studenten gestart. Drie studenten hiervan zijn toegelaten 
via het premastertraject van de Thorbecke Academie van 
NHL/Stenden hogeschool. 

Tweede jaar voor Tourism, Geography and Planning
De master Cultural Geography van de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen is voor het tweede jaar van start gegaan 
in Leeuwarden met twintig studenten, waarvan acht stu-
denten 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. 

Masters	opgericht	vóór	2017
De masters die eerder zijn ontwikkeld onder de vlag van 
University Campus Fryslân zijn van start gegaan met een 
nieuwe lichting. Alhoewel de baten en lasten van deze 
programma’s buiten de scope van het project Opbouw 
RUG/Campus Fryslân vallen, dragen deze opleidingen wel 
bij aan de ontwikkeling van het academische klimaat in 
Leeuwarden. Studenten van de verschillende opleidingen 
weten elkaar te vinden via een eigen groep op Facebook en 
organiseren gezamenlijk evenementen. Water Technology 
(Universiteit Twente, Wageningen University & Research, 
Rijksuniversiteit Groningen) trok in 2018 zeventien nieuwe 
studenten, de Master Environmental and Energy Manage-
ment achtendertig en Multilingualism (Faculteit Letteren, 
Rijksuniversiteit Groningen) ging ook van start met zeven-
tien studenten.

Ontwikkelplannen	nieuwe	masterprogramma’s
De ontwikkeling van nieuwe programma’s is een vrij com-
plex proces. Nieuwe masterprogramma’s moeten in ieder 
geval aansluiten bij een van de majors in het bachelorpro-
gramma Global Responsibility & Leadership, en bij een van 
de vier flagships waarbinnen het onderzoek van Campus 
Fyslân is georganiseerd. Vanwege de macrodoelmatig-
heidstoets is het van belang om ook aan te sluiten bij de 
prioriteiten in de Friese Kennisagenda. Andere criteria zijn 
onder meer de vraag naar een bepaald programma en het 
aanvullende karakter van het programma op het aanbod 
van andere faculteiten van de RUG en andere universitei-
ten. Binnen dit speelveld identificeert Campus Fryslân 
thema’s waarop we expertise in huis hebben, voorzien in 
een lacune én die voor de regio relevant zijn. In 2018 zijn 
er vergevorderde plannen ontwikkeld voor een master 
binnen het domein van de flagships Culture, Language  
and Technology en Health and Food. Verder zijn de eerste 
contouren uitgestippeld van een master binnen het domein 
Governance. 

 



Graduate School en Research Institute
De promotietrajecten van Campus Fryslân vallen  
onder de Graduate School. In 2018 heeft de Graduate 
School een mooi resultaat laten zien met de promotie 
van vijf voormalige UCF-promovendi waardoor het 
aantal gepromoveerden uit deze groep op elf uitkomt.

•  11 januari: Jasper Heslinga, RUG/Faculteit  
Ruimtelijke Wetenschappen, Stenden.  
Thesis: Synergetic tourism- landscape interactions. 
Policy, public discourse and partnerships.

•  20 juni: Sine Celik, Technische Universiteit Delft, 
NHL.  
Thesis: On the Paradoxical Nature of Innovation:  
Evidence from Social Networks in Fryslân.

•  26 juni: Jelle Krol, RUG/Faculteit der Letteren, 
Partoer.  
Thesis: Combative Minority Literature Writers  
in the Aftermath of the Great War.

•  30 november: Jorge Ricardo Cunha,  
Wageningen University, Wetsus.  
Thesis: Anaerobic calcium phosphate bio  
granulation.

•  7 december: Hien Pham, RUG/Faculty Science 
and Engineering, Dairy Campus.  
Thesis: Synthesis and characterization of lactose 
and lactose derived oligosaccharides by glucan-
sucrase and trans-sialidase enzymes.

Aangestelde	promovendi
In 2018 zijn tien promovendi aangesteld. Op het gebied 
van Governance waren dat Piet Bakker (externe promo-
vendus), Abe Hendriks en Bram van Vulpen (promotiestu-
denten). Bij Sustainable Entrepreneurship in a Circular 
Economy startte Hellen Dawo, die met gedeeltelijke finan-
ciering door Interreg onderzoek doet naar een duurzame 
ontwikkeling van werelderfgoed Waddengebied. Health & 
Food maakte een substantiële groei door met zes nieuwe 
promovendi: Hilde de Vries, Lise Beumeler, Wido Heeman, 
Beorn Nijenhuis, Dionne Sizoo en Edith Visser. In een sub-
stantieel aantal van deze promotietrajecten wordt nauw 
samengewerkt met het Medisch Centrum Leeuwarden.
Voor het Data Research Centre werd Anno Bunnik aange-
trokken, die naast zijn werkzaamheden voor het Centre als 
buitenpromovendus promotieonderzoek verricht op het 
terrein van Data Sciences.

Promovendicongres
Op 31 mei 2018 vond het tweede Graduate School 
Campus Fryslân Promovendicongres plaats, waarin door 
Campus Fryslân een Best Performance Award is uitgereikt 
aan CF-promovendus Vincent Boswijk.

Research	Institute
In 2018 is een scheiding aangebracht tussen de Graduate 
School en het Research Institute. De onderzoekswerk-
zaamheden van de academische staf van Campus Fryslân 
vallen onder het Research Institute. Door de groei in het 
aantal gepromoveerde medewerkers, dat ook onderwijs 
geeft, wordt er vanuit Campus Fryslân fors meer onder-
zoek verricht. 

Verworven geldstromen (cumulatief, x1K€) 



Jasper Heslinga tijdens zijn promotie



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
Samen met Tresoar, NHL/Stenden hogeschool en een 
aantal betrokken partners, wordt het programma Studium 
Generale Leeuwarden uitgevoerd en gepromoot. In 2018 
zijn er 12 lunchlezingen georganiseerd bij Tresoar die ie-
dere keer werden bezocht door 35 tot 100 bezoekers. Het 
drieluik Reformatie in Fryslân bereikte 175 geïnteresseer-
den en de lezing Friese koopvaardij in de 17e en 18e eeuw 
werd door 45 bezoekers bijgewoond. Studium Generale 
organiseerde daarnaast een lezing met Ionica Smeets, 
Hoe word ik een onafhankelijk denker, en een lezing met 
spreker Joris Luyendijk, Laat je bubbel barsten. Dit waren 
actuele thema’s die volle zalen trokken met in totaal 400 
bezoekers. 

Wetenschapscafé
Het Wetenschapscafé in het Oranje Bierhuis in Leeuwarden 
is een beproefd concept en werd in 2018 vijf keer georga-
niseerd. De combinatie van twee sprekers die het thema 
van de avond vanuit verschillende perspectieven belichten 
en de sfeer van het café, maakt dat de meeste Wetenschaps-
café’s vooraf zijn volgeboekt.

Museum	Universiteit
In 2018 is vier keer een Museum Universiteit georgani-
seerd, afwisselend in Tresoar en het Fries Museum. Op  
11 maart gaf Renske Lok een lezing over Het effect van 
licht op de hersenen, 13 mei behandelde Mans Schepers 
het thema: Wat at een Friese koning? Op 7 oktober ver-
welkomden we Josse Pietersma met het onderwerp Viglius 
van Aytta en op 9 december was het onderwerp: Friesland 
in de Eerste Wereldoorlog door Nyckle Dijkstra. Het aantal 
beschikbare plaatsen is mede afhankelijk van de locatie, 
waardoor het aantal bezoekers varieerde van 40 tot 60 
personen.

Onderzoeksdagen
De onderzoeksdagen in Leeuwarden worden georgani-
seerd door de Scholierenacademie van de RUG en zijn be-
doeld voor vijfdeklassers vwo die net aan hun profielwerk-
stuk zijn begonnen. Scholieren maken kennis met het doen 
van onderzoek en wonen verschillende wetenschapsdates 
bij ter inspiratie voor hun profielwerkstuk. Het Leeuwarder 
lyceum, CSG Comenius Mariënburg en RSG Magister 
Alvinus deden met 230 scholieren mee aan de onderzoeks-
dagen, wat een behoorlijke groei betekent ten opzichte van 
120 scholieren in 2017.

Workshops	en	relatiemiddagen
Na eind 2017 een workshop voor het Leeuwarder lyceum 
te hebben verzorgd, werd begin januari voor het CSG 
Comenius een dag verzorgd voor alle derde klas vwo- 
scholieren. Op 15 maart was er een informatiemiddag 
voor onderwijsprofessionals verbonden aan het vwo. In 
juni nam Campus Fryslân deel aan het X-Honeurs Festival, 
georganiseerd door NHL Stenden, en verzorgde daar een 
workshop Sustainable Entrepreneurship. Op 18 oktober 
was er een relatiemiddag voor schooldecanen. 

Meet	the	Campus
Op 24 maart werd het evenement Meet the Campus ge-
organiseerd waarbij het publiek kon kennismaken met de 
Campus door het volgen van verschillende workshops. Dit 
evenement trok circa 150 geïnteresseerden.

Joris Luyendijk tijdens de Studium Generale Leeuwarden



Weekend	van	de	Wetenschap
Voor het eerst nam Campus Fryslân als faculteit deel aan 
het Weekend van de Wetenschap. Tijdens deze middag 
kon het jonge publiek deelnemen aan een workshop 
robot bouwen en het naspelen van een rechtszaak in de 
kinderrechtbank. Gelijktijdig was er een programma voor 
volwassenen. 

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 directeur 
bedrijfsvoering Piet Bouma was lid van de jury Topwerk-
stukken. 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
Circa 160 bezoekers woonden de opening van het Aca-
demisch Jaar 2018 bij in de Grote Kerk. Prof. mr. Jaap de 
Hoop Scheffer verzorgde de Gemma Frisius lezing. 

Prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer in gesprek met studenten



Campus Fryslân en partnerschappen
Data	Fryslân	en	Data	Research	Centre
In december werden de voorbereidingen voor de vorming 
van het samenwerkingsverband DataFryslân afgerond 
door de betreffende stuurgroep, waarin Campus Fryslân 
samen met drie Friese gemeenten, provincie Fryslân,  
NHL/Stenden en het Fries Sociaal Planbureau deelneemt. 
Door datagestuurd onderzoek in de regio moet de samen-
werking tussen overheid en kennisinstellingen een flinke 
impuls krijgen. Voor Campus Fryslân liggen er interessan-
te mogelijkheden voor verbindingen met wetenschappe-
lijk onderzoek van het eigen Data Research Centre (data 
sciences) en de inzet van promovendi en studenten in 
projecten van DataFryslân. De nieuwe organisatie wordt 
gehuisvest in de Beurs. 

Sustainable	Entrepreneurship
Het Centre for Sustainable Entrepreneurship van Campus 
Fryslân onderhoudt nauwe contacten met bedrijven in de 
regio ten behoeve van cases voor studenten in de master 
Sustainable Entrepreneurship. Ook worden regelmatig 
gastlezingen verzorgd. In het kader van sustainable 
entrepreneurship zijn er twee promotieonderzoeken 
gefinancierd door woningcorporatie Elkien. Tevens is een 
onderzoeksproject gestart over de duurzame ontwikkeling 
van het werelderfgoedgebied De Wadden. Verder worden 
er vanaf 2019 in het kader van de extension school work-
shops voor ondernemers en managers georganiseerd op 
het terrein van duurzaam ondernemen.

Regionale	en	(intern)nationale	samenwerking
Op diverse terreinen wordt samengewerkt met partners 
uit binnen- en buitenland. Zo wordt met betrekking tot  
het onderzoeksdomein Culture, Language & Technology 
samengewerkt met onder andere TU Eindhoven, de Uni-
versiteit van Warschau en de Hanzehogeschool Groningen. 
Die samenwerkingsverbanden hebben onder andere  
geresulteerd in het COLING-congres dat in Leeuwarden 
plaatsvond. Met betrekking tot Data Research wordt  
intensief samengewerkt met 11 internationale partners, 
in een Horizon 2020 consortium, aan het project Cutting 
Crime Impact. 

Met deze samenwerkingsverbanden en de bijbehorende 
externe onderzoeksfinanciering is ruim € 1 miljoen gemoeid.

De Beurs, de nieuwe huisvesting van Campus Fryslân.



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 2018 in totaal 13,3 fte:  
•  bestuurssecretariaat (1,6 fte)
•  beleidsontwikkeling /coördinatie /ondersteuning  

onderwijs + onderzoek (7,9 fte) 
•  facilitaire zaken/ communicatie / voorlichting / 

evenementen (3,8 fte), deels t.b.v. de uitvoering van  
het door de gemeente Leeuwarden gesubsidieerde 
project Bevordering Academisch klimaat 

Eind december 2018 was de functie van Prospective 
Students Officer voor het UCF (0,8 fte) vacant. Deze is per 
medio januari opnieuw ingevuld. Daarnaast werd voor ca. 
0,7 fte aan financiële en administratieve diensten afgeno-
men van het Bureau van de Universiteit. Het betreft hier 
de ondersteuning op het gebied van Human resources, 
Financial Services, Facilities en ICT. 

Om het totaalbeeld van de formatie van RUG/CF per 31 
december te completeren:
•  in totaal is 2 fte aan hoogleraarsformatie (exclusief  

decaan) ingevuld en 7,1 aan overige formatie weten-
schappelijk personeel ten behoeve van de nieuwe oplei-
dingen, respectievelijk het Data Research Centre (DRC) 

•  de aio-formatie (werknemer-promovendi) van Campus 
Fryslân bestaat uit 3,0 fte

•  In totaal telde Campus Fryslân eind december 2018 39 
medewerkers

Huisvesting	
In 2018 werd volop gewerkt aan de renovatie van de Beurs. 
Dit eerste all electric monumentale onderwijspand van 
Nederland wordt een prachtige locatie waarin oud en 
nieuw zich op magistrale wijze laten verenigen. Tijdens 
de renovatie volgen studenten onderwijs in het Z-gebouw 
aan het Zaailand en bij Tresoar. Een deel van de staf werkt 
vanuit het Z-gebouw en een ander deel vanuit het pand aan 
de Sophialaan 1.

Medezeggenschap
De medezeggenschap bij Campus Fryslân wordt waarge-
nomen door de Frieslandcommissie van de Universiteits-
raad van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit zal voortgezet 
worden tot 2019, wanneer studenten van Campus Fryslân 
in de gelegenheid zijn zich verkiesbaar te stellen voor de 
Faculteitsraad. De Frieslandcommissie voert periodiek 
overleg met het faculteitsbestuur van Campus Fryslân. De 
samenstelling van de commissie is te vinden in bijlage 1.

Raad	van	Advies
De Raad van Advies van Campus Fryslân, onder voorzit-
terschap van de heer Hessel Bouma,  bestaat uit bestuur-
ders van alle kennisinstellingen in Leeuwarden. De Raad 
vergaderde driemaal in 2018 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. 



Bijlage 1
Samenstelling Frieslandcommissie Universiteitsraad
•  Tim Huiskes (voorzitter)
•  Laurence Gormley (Wetenschapsfractie)
•  Casper Albers (Personeelsfractie)
•  Carlien Vermue (Personeelsfractie)
•  Olaf Scholten (Personeelsfractie)
•  John Hoeks (Personeelsfractie)

•  Reinier Alberts (Lijst Calimero)
•  Hylke Kramer (Lijst Calimero)
•  Maarten van Oosterhout (SOG-fractie)
•  Emiel Brusse (SOG-fractie)
•  Bram Omvlee (DAG-fractie)

Bijlage 2
Samenstelling Raad van Advies RUG/Campus Fryslân per 31 december 2018

Hessel Bouma
Erica Schaper
Diane Keizer
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 Hogeschool
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/Andrej Zwitter
Piet Bouma
Joop Houtman

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



Eduard van Zuijlen en Erica Schaper tijdens opening Academisch jaar



www.rug.nl/cf


