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Voorwoord
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 anderhalf 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 tenminste 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 nogal eens 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
2018 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.
Dat doen we samen met de collega’s van Campus
Fryslân, de RUG, onze Raad van Advies en vele
alle anderen die betrokken zijn bij de opbouw van
de faculteit. We zeggen een ieder hartelijk dank
voor haar/zijn betrokkenheid en inzet. Er is al
veel werk verzet, maar nog meer komt op ons af.
Daarvoor hebben we u, lezer van dit jaarverslag,
ook dit jaar weer hard nodig.

Prof. dr. Jouke de Vries			
Drs. Piet Bouma
Decaan 					Directeur bedrijfsvoering
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Op 17 februari 2016 ondertekenden v.l.n.r.
prof. dr. S. Poppema (voorzitter CvB-RUG),
S. de Rouwe (gedeputeerde provincie Fryslân)
en G. Krol (vice-voorzitter Raad van Toezicht UCF)
de overeenkomst van overdracht

Sophialaan 1 in Leeuwarden: huidig onderkomen Campus Fryslân
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1. Algemeen
Per 1 januari 2016 is Stichting University Campus
Fryslân opgeheven en werd de faculteit i.o. RUG/
Campus Fryslân haar rechtsopvolger. Tijdens
een druk bezochte nieuwjaarsreceptie aan de
Sophialaan 1 stond dit feit uiteraard centraal.
De overdrachtsovereenkomst tussen Stichting
UCF, Provincie Fryslân en de Rijksuniversiteit
Groningen werd op 17 februari 2016 ondertekend,
tegelijkertijd met de ondertekening van de
tripartite overeenkomst tussen provincie Fryslân,
gemeente Leeuwarden en Rijksuniversiteit
Groningen, waarin de plannen voor de vestiging
van Campus Fryslân in Leeuwarden formeel
werden bekrachtigd. Beide officiële handelingen
werden gevierd met een toost in de statige
Oranjezaal in het stadhuis van Leeuwarden.
Tussen 1 januari en 1 juni vond er driemaal
een afstemmingsoverleg tussen alle (beoogde)
ondertekenaars van het Hoger Onderwijsakkoord
Fryslân plaats, onder voorzitterschap van
gedeputeerde Sander de Rouwe. Per 1 juni
werd dit brede overleg omgevormd tot de Raad
van Advies van RUG/CF met ir. Hessel Bouma
als nieuwe externe voorzitter. De Raad van
Advies, waarin nu ook de Universiteit Twente en

Wageningen University and Research deelnemen,
kwam op 23 juni voor de eerste maal bijeen (zie
bijlage 1 voor samenstelling Raad van Advies).
Op 24 juni vond de feestelijke ondertekening
plaats van het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân
(HOAF) in De Beurs, de toekomstige locatie
van RUG/Campus Fryslân. Dertien onderwijs-/
onderzoekinstellingen en de twee regionale
overheden verbonden zich aan een gezamenlijke
aanpak voor versterking van het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek in Fryslân.
Decaan prof. dr. Jouke de Vries nam de plaats in
van prof. dr. Frans Zwarts als vertegenwoordiger
van Campus Fryslân in het Innovatiepact Fryslân.
Daarnaast was er veelvuldig bilateraal overleg
met diverse stakeholders in de regio (uit hoger
onderwijs, voortgezet onderwijs, provincie,
gemeente, regionale instituten, bedrijven, enz.).

Presentatie ter gelegenheid van de ondertekening van het Hoger Onderwijs Akkoord Fryslân
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2. Graduate School Campus Fryslân
In de eerste helft van 2016 is een start gemaakt
met de opbouw van de Graduate School Campus
Fryslân (GSCF) nieuwe stijl, onder de vlag van
RUG/Campus Fryslân in plaats van Stichting
UCF. dr. Joop Houtman werd aangetrokken als
coördinator van de Graduate school en senior
beleidsmedewerker onderzoek. Daarnaast
werden in de loop van het jaar twee inhoudelijke
onderzoekscoördinatoren aangetrokken, dr. Matt
Coler en dr. Tim van Zutphen.
Hierdoor kon een belangrijke stap worden
gemaakt in de inhoudelijke ontwikkeling van de
onderzoeksdomeinen van GSCF, neergelegd in
het beleidsdocument Graduate School Campus
Fryslân: Research Agenda & Research Training
Programme.
Er zijn promovendi gecontracteerd om
promotieonderzoek te verrichten in de
ontwikkelde (en verder te ontwikkelen)
onderzoeksdomeinen (Frisian Flagships). In 2016
zijn 7 promovendi geworven die deels in 2016 zijn
gestart (3), deels in 2017 (4).
Wat betreft de afronding van voormalig UCFpromotieonderzoek hebben twee promovendi
goedkeuring van hun manuscript ontvangen en
een promotiedatum vastgelegd. Deze promoties
zullen in 2017 plaatshebben in Leeuwarden.
In het vervolg van dit hoofdstuk komen aan de
orde:
1. Het onderzoeks- en opleidingsprogramma van
GSCF
2. De werving en selectie van nieuwe promovendi,
rol expertisecentra
3. Deelname aan programma Promotieonderwijs
van het ministerie van OCW
4. Flankerend beleid t.b.v. onderwijs en
ontwikkeling GSCF
5. Continuering van het opleidingsprogramma
voor UCF-promovendi.

2.1 Het onderzoeks- en
opleidingsprogramma GSCF
In het genoemde beleidsdocument Graduate
School Campus Fryslân: Research Agenda
& Research Training Programme is de
onderzoeksmissie van Campus Fryslân als faculteit
van de RUG verwoord:
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.
Er zijn vier onderzoeksdomeinen geformuleerd:
I. Governance & Sustainable Economy (GSE)
II. Culture, Language & Technology (CLT)
III. Food & Health (FH)
IV. High Tech Systems & Materials (HTSM)
Het onderzoek sluit aan bij de hotspots van de
Friese Kennisagenda. Promoties zullen zoveel
mogelijk plaatsvinden bij de RUG; partners
worden uitgenodigd om in gezamenlijke projecten
met medefinanciering te komen.
Het opleidingsprogramma is in overeenstemming
gebracht met de uitgangspunten van de
Groningen Graduate Schools van de RUG en
voldoet qua inhoud en zwaarte aan de eisen die
de RUG stelt aan promotieopleidingsprogramma’s.
Tevens voldoet het programma aan de eisen die
de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
(OC&W) stelt aan promotieonderwijs voor
beurspromovendi (zie par. 3).
Over de nieuwe profilering en werkwijze van
de Graduate School is op 26 juni 2016 positief
geadviseerd door de Raad van Advies RUG/
Campus Fryslân. Op 3 november 2016 zijn de
vervolgontwikkelingen hierin besproken met de
Raad van Advies.

2.2 De werving en selectie van nieuwe
promovendi, rol expertisecentra
In 2016 heeft GSCF twee wervingscampagnes
voor door RUG/Campus Fryslân te contracteren
promovendi uitgezet. In het voorjaar werd
geworven voor een onderzoeker op het terrein van
Governance & Sustainable Economy. Deze eerste
werving heeft geresulteerd in maar liefst 42
internationale sollicitanten, waaruit in consultatie
met een externe deskundige een kandidaat
voor de promotieplaats is geselecteerd. Deze
promovendus doet promotieonderzoek binnen
het Centre for Sustainable Entrepreneurship
(CSE) van RUG/Campus Fryslân, onder (bege)
leiding van de directeur van CSE dr. Gjalt de
Jong. Deze campagne heeft voor nog drie goede
kandidaten een promotieplaats opgeleverd, zij
het met verschillende financieringsvormen. Eén
kandidaat kon starten met financiering door
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Centre for Sustainable Entrepreneurship
RUG/Campus Fryslân heeft besloten om de
wetenschappelijke doelen voor het domein
Governance & Sustainable Economy deels te
realiseren via een zogeheten expertisecentrum.
Het Centre for Sustainable Entrepreneurship
(CSE) richt zich op de wetenschappelijke
grondslagen van het onderzoek naar duurzaam
ondernemen. Dit thema krijgt daarmee de
gewenste extra profilering naar buiten toe. Met
centra als het CSE geeft Campus Fryslân tevens
invulling aan de kennisvalorisatie als een van de
kerntaken van Nederlandse universiteiten, zoals
vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek. Er wordt
een aantal promotieprojecten gestart waarin
systematisch de factoren die bijdragen aan
duurzaam ondernemerschap in kaart worden
gebracht en waarbij tevens de onderlinge
correlatie van deze factoren wordt geanalyseerd.
Het doel van het CSE is de wetenschappelijke
kennis rond duurzaam ondernemerschap te
vergroten. Typisch voor het onderzoek van
RUG/Campus Fryslân is dat er een herkenbare
maatschappelijke impact in de regio wordt
nagestreefd. Op deze wijze draagt het
een derde partij, een Friese woningcorporatie.
Een tweede kandidaat werd in staat gesteld
een promotietraject te starten met behulp van
de zogenaamde derdedagsfinanciering, een
constructie speciaal voor hogeschoolpromovendi
die voor twee dagen per week door de
betreffende hogeschool worden vrijgesteld
van onderwijsactiviteiten en voor wie de RUG
financiering van een derde onderzoeksdag per
week beschikbaar stelt. Een derde kandidaat werd
als promotiestudent gecontracteerd.
In het najaar is een tweede wervingscampagne
uitgevoerd voor een aantal aanvullende
promotieplaatsen op de terreinen van Governance
& Sustainable Economy en Culture, Language
& Technology. Deze wervingscampagne heeft
wederom ruim 40 sollicitaties opgeleverd van
uitstekende internationale kandidaten, van
wie er drie beloond zijn met een vierjarige
promotiebeurs, twee voor Governance &
Sustainable Economy en één voor Culture,
Language & Technology.
Onderzoek in het domein Culture, Language
& Technology betreft alfa- en gammawetenschappen in relatie tot Fryslân. Een
van de onderzoeksaandachtspunten is
Spraaktechnologieën. Het project dat gehonoreerd
is, betreft technologische herkenning van
pathologische spraak, met name betreffende
Parkinson-patiënten.

onderzoek van RUG/Campus Fryslân bij aan
vergroting van de wetenschappelijke kennis, die
op haar beurt voor maatschappij en industrie
van waarde kan blijken te zijn.
Het is van belang om te borgen dat na
succesvolle afronding van een project nieuwe
projecten kunnen worden gestart. Het CSE en
andere toekomstige centra hebben dan ook
een belangrijke rol in het werven van externe
middelen voor onderzoek. Daarnaast hebben
de centra tot doel om een brug te slaan tussen
onderzoek en bachelor- en masteronderwijs,
opdat de thema’s van de GSCF ook in de
onderwijsprogramma’s tot uitdrukking komen.
De mogelijkheid van de oprichting van een
tweede expertisecentrum, op het terrein van
Meertaligheid, wordt op verzoek van de decaan
onderzocht door prof. dr. Frans Zwarts en Elske
Kroondijk. Over de onderzoeksagenda van een
dergelijk centrum zijn verkennende gesprekken
gevoerd met onder meer de Fryske Akademy
en de Faculteit der Letteren van de RUG. De
resultaten van deze verkenningen worden in het
voorjaar van 2017 verwacht.

In het kader van stimulering van samenwerking
tussen RUG/Campus Fryslân en de HOAF-partners
op het gebied van onderzoek ontwikkelt RUG/
Campus Fryslân beleid inzake co-financiering van
promotieonderzoek.

2.3 Deelname aan programma
Promotieonderwijs van het ministerie van
OCW
De minister van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap (OCW) is een experiment gestart,
waarin universiteiten ervoor kunnen kiezen
om hun promovendi niet meer als werknemer
aan te stellen bij de universiteit, maar het
promotietraject te beschouwen als derde fase van
het wetenschappelijk onderwijs en de promovendi
een beurs te verstrekken. De gedachte hierachter
is dat met dezelfde hoeveelheid middelen
meer promotietrajecten kunnen worden
gestart. De RUG heeft 850 promotieplaatsen
voor beurspromovendi (bursalen) toegewezen
gekregen, waarvan Campus Fryslân er in de
komende jaren 30 beoogt in te vullen. In 2016
zijn vier van deze promotiebeurzen toegekend aan
talentvolle promotiekandidaten.
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In 2016 gecontracteerde RUG/Campus Fryslân-promovendi
Naam			
Onderzoeksdomein		
Margo Enthoven
Governance & Sustainable Economy
Angela Greco
Governance & Sustainable Economy
Femke Vrenegoor
Governance & Sustainable Economy
Hendrik Thelken
Governance & Sustainable Economy
Annajorien Prins
Governance & Sustainable Economy
Vasilisa Verkhodanova Culture, Language & Technology
Manon Eikelenboom
Governance & Sustainable Economy

2.4 Flankerend beleid t.b.v. onderwijs en
ontwikkeling GSCF
Campus Fryslân heeft in 2016 voor de
toekomstige Graduate School gekwalificeerde
staf aangetrokken om sturing te geven aan
de onderzoekdomeinen en aan de scholing
op het gebied van deze domeinen. De
zogenoemde Research Programme Managers
worden verantwoordelijk voor de richting en
de inhoud van de onderzoekprogramma’s.
Daarnaast zal er in de nabije toekomst voor de
opleidingsactiviteiten een Principal Educator
worden aangezocht t.b.v. de aansturing van het
onderwijsprogramma. Dit maakt deel uit van de
activiteiten van het onder UCF gestarte project
Flankerend beleid Graduate School.

Centre
Centre for
Centre for
Centre for
Centre for

Sustainable
Sustainable
Sustainable
Sustainable

Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship

Centre for Sustainable Entrepreneurship

2.5 Continuering van het
opleidingsprogramma voor UCFpromovendi
RUG/Campus Fryslân zal het nieuwe programma
combineren met de zorg voor de ruim 30 zittende
UCF-promovendi. Deze groep zal de komende
jaren bediend blijven worden om de promovendi
zodoende optimaal voor te bereiden op hun
proefschrift.

PhD studenten tijdens de Autumn School 2016
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3. Ontwikkelen nieuwe masterprogramma’s
In 2016 zijn drie nieuwe masterprogramma’s
ontwikkeld en voorgelegd aan de Commissie
Doelmatigheid voor het Hoger Onderwijs (CDHO).
Deze commissie adviseert de minister van OCW
over de doelmatigheid op landelijk niveau bij
een voorgestelde uitbreiding of wijziging van
het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs.
Hiervoor moeten onder meer de inpassing van het
onderwijsprogramma in het instellingsprofiel, de
relevantie voor de arbeidsmarkt, de verwachte
vraag en de wetenschappelijke onderbouwing
van het curriculum worden aangetoond. Naast
genoemde drie programma’s en aanvragen is
in 2016 ook begonnen met de ontwikkeling van
nog vier andere, nieuwe masterprogramma’s.
Hieronder zal kort bij al deze programma’s worden
stilgestaan.

• Tourism Geography and Planning

> Het betreft een afstudeerrichting van de
eenjarige Groningse master Culturele Geografie.
Het programma is in samenwerking met de
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de
RUG en met Stenden University ontwikkeld. De
doelmatigheidsaanvraag is goedgekeurd door de
minister van OCW en het programma zal per 1
september 2017 van start gaan.
> De master Culturele Geografie zal per 1
september 2017 in zijn geheel worden verplaatst
van Groningen naar Leeuwarden, waardoor
de mogelijkheid ontstaat om in de (nabije!)
toekomst ook binnen de afstudeerrichting
Culturele Geografie het onderwijs nauwer aan te
knopen bij het thema leefbaarheid van de Friese
Kennisagenda en het Friese kennisnetwerk op dit
domein.
> Eveneens in samenwerking met Ruimtelijke
Wetenschappen en Stenden is een premasterprogramma ontwikkeld voor studenten van
de hbo-bacheloropleiding International Tourism
Management. Dit programma start in september
2017.

Promotieposter Tourism Geography and Planning
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• Governance & Law in Digital Society

> Het programma betreft een afstudeerrichting
van de eenjarige Groningse master Recht en
Bestuur, en is ontwikkeld in samenwerking met
de faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG en de
NHL Thorbecke Academie. Op het moment van
schrijven van dit verslag ligt de aanvraag voor
nevenvestiging van het programma in Leeuwarden
ter besluitvorming voor bij de CDHO en de
minister van OCW. De beoogde startdatum is
september 2017.
> Eveneens in samenwerking met de faculteit
Rechtsgeleerdheid en de NHL Thorbecke Academie
is een pre-masterprogramma ontwikkeld voor
studenten van de hbo-bacheloropleidingen
Bestuurskunde, Integrale Veilgheid en
Recht. In november 2016 ging een pilot-premasterprogramma van start; het reguliere premasterprogramma is gestart in februari 2017.

• Sustainable Entrepreneurship

> De eerste echte “huis”-master van Campus
Fryslân, ontwikkeld vanuit het Centre for
Sustainable Entrepreneurship. Het betreft
een eenjarige masteropleiding waarvoor een
doelmatigheidsaanvraag is ingediend; deze ligt
op het moment van schrijven van dit verslag
voor ter besluitvorming bij de CDHO en de
minister van OCW. Na een positief besluit zal in
de loop van 2017 een Toets Nieuwe Opleiding
worden doorlopen van de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO). De beoogde
startdatum van de master is 1 september 2018.

• Dairy and Global Food Challenge

> Eind 2016 is Campus Fryslân begonnen met
het voeren van oriënterende gesprekken met
potentiële partners voor het ontwikkelen van
een masteropleiding op het gebied van Food en
Health.
> De beoogde startdatum van deze master is
1 september 2019.

• Game Technology/Serious Gaming

> In 2016 is gestart met de voorbereiding
van een nieuwe wo-masterprogramma in
game technologie/serious gaming. Het
betreft een samenwerkingsverband binnen de
wetenschappelijke disciplines Media Studies
en Kunstmatige Intelligentie van de RUG. De
verwachting is dat de ontwikkeling van het
programma in 2017 verder vorm krijgt, waar
mogelijk in samenwerking met het lectoraat
Serious Gaming van de NHL.
> De beoogde startdatum van deze master is nog
niet bekend.

• Hospitality Studies

> In samenwerking met de lectoraten
Sustainability in Hospitality and Tourism en
Hospitality Studies van Stenden University is
Campus Fryslân in 2016 gestart met verkennende
gesprekken over een nieuwe, interdisciplinaire
wo-masteropleiding op het gebied van Hospitality
Studies.
> De beoogde startdatum van deze opleiding is
nog niet bekend.

• Smart Industry

> Het programma betreft een afstudeerrichting
van de nieuw te starten, tweejarige
masteropleiding Mechanical Engineering, die
is ontwikkeld door de faculteit Science and
Engineering van de RUG (voorheen Wiskunde
en Natuurwetenschappen). In januari 2017 is
voor deze master een doelmatigheidsaanvraag
ingediend bij de CDHO; de aanvraag voor
nevenvestiging van de afstudeerrichting Smart
Industry bij Campus Fryslân maakt hiervan
deel uit. In dit programma is een centrale rol
weggelegd voor het Innovatiecluster Drachten.
> De beoogde startdatum van de master is
1 september 2018.
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4. Bestaande masterprogramma’s
Wat betreft de bestaande masters is het heuglijke feit te melden dat, in tweede instantie, de aanvraag
van de Universiteit Twente om de opleiding Master Energy and Environment Managent (MEEM) om te
zetten naar een bekostigde master, is gehonoreerd. Dit betekent dat de opleiding nu voor Nederlandse
en andere EU-studenten voor regulier collegegeld (ca. € 2000) te volgen is. De verwachting is dat dit
de komende jaren de instroom zeker ten goede zal komen.
Het HTSM honoursprogramma heeft een instroom in 2016-2017 gehad van 16 studenten. In het
studiejaar 2015-2016 telde het honoursprogramma 11 studenten. De instroom is dus aanzienlijk
toegenomen.
De instroom in het academisch jaar 2016-2017 voor de drie bestaande masterprogramma’s is als volgt:
Instroom reeds bestaande masterprogramma’s
Masterprogramma

Instroom
2015-2016
1e jaars
2e jaars

Afgestudeerd Nog niet
Instroom
2015-2016
afgestudeerd 2016-2017
1e jaars

2e jaars

MEEM

24
20
9
11

nvt

14

8

17

nvt

15

14

1

20

20

nvt

9

17

nvt

nvt

11

16

nvt

Watertechnology
Multilingualism
Honoursprogramma HTSM

Afgestudeerd
2016-2017

Masterstudenten tijdens de Leip! Introductiedag

14

jaarverslag 2016 - Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

5. Brede, residentiële bacheloropleiding
5.1 Inhoud van de bachelor Global Responsibility and Leadership
Global Responsibility & Leadership (GRL) is een brede, sectoroverstijgende, inter- /
transdisciplinaire en residentiële opleiding. De opleiding focust op global challenges en
local solutions op het grensvlak van sociale en menswetenschappen, natuur-, milieu- en
gezondheidswetenschappen en informatietechnologie. Het programma is inhoudelijk geïnspireerd
door de 2030 UN Agenda for Sustainable Development ( global goals). Het is thematisch
verbonden aan de drie onderzoekszwaartepunten van de RUG (energie, duurzame samenleving en
‘healthy ageing’), de Kennisagenda Fryslân 2015-2020 en de Nationale Wetenschapsagenda.
Wij vertalen dit naar drie afstudeerrichtingen: Responsible planet, waarin veel aandacht is voor
energie, duurzaamheid, aarde en natuur. Als tweede richting kennen we Responsible economy
and politics, met vakken op het gebied van industrie, economische groei en globalisering en
tenslotte Responsible humanity, waarin kwaliteit van leven, gezondheid, cultuur en conflict centraal
staan. Het programma is mede opgezet met behulp van bedrijfsleven en kennisinstellingen uit
de regio. Studenten gaan aan de slag met oplossingen voor het verwezenlijken van deze global
goals; zij worden met behulp van bestuurskundige en bedrijfskundige inzichten gestimuleerd
opgedane kennis buiten de gebaande paden verder te ontwikkelen en toe te passen op globale
maatschappelijke vraagstukken. Het doel van de opleiding is tevens om studenten uit te dagen
duurzame (lokale) oplossingen te vinden en hun potentiële leiderschapsrol te ontdekken. De
ambitie is om bewuste, verbindende en actieve wereldburgers voor de toekomst op te leiden.
De bachelor GRL is onderdeel van een in Leeuwarden op te bouwen residentiële, internationale
campus - een university college. Het university college wordt gedefinieerd door vijf
kernelementen: residentieel onderwijs, selectie aan de poort, internationale leeromgeving,
kleinschalig en intensief onderwijs. Het university college van Campus Fryslân wordt een city
campus in het hart van de oude en mooie stad Leeuwarden, met de gebouwen waar studenten
studeren, wonen en sociale activiteiten ondernemen op loopafstand van elkaar. Kenmerkend voor
de college community is kleinschalig onderwijs met veel interactie en een persoonlijke benadering,
een sterk gemeenschapsgevoel, intensieve samenwerking met regionale kennisinstellingen en een
internationale oriëntatie.

5.2 Proces
Eind 2016 ligt er een innovatief, gedegen en breed
gedragen voorstel voor de nieuwe bacheloropleiding
Global Responsibility & Leadership, alsmede een
macrodoelmatigheidsaanvraag bij de CDHO. (In
februari 2017 is het akkoord van het Ministerie van
OCW binnengekomen, red.)
In de eerste helft van 2016 zijn de eerste ideeën
voor de opzet van de brede bachelor besproken
met verschillende stakeholders in een aantal
panelsessies. Bij deze sessies waren onder meer
vertegenwoordigers van regionale bedrijven en
instellingen, het hoger onderwijs en andere HOAFpartners, studenten en staf van de RUG, alsmede
vwo-scholieren uit de regio betrokken. De input uit
deze besprekingen is gebruikt voor aanpassingen
van het programma. De sessies op verschillende
middelbare scholen in de regio hadden uiteraard
ook een wervend karakter. We zijn er in 2016
via deze en andere kanalen in geslaagd meer
bekendheid te geven aan de aankomende
bacheloropleiding, als onderdeel van de nieuwe
universitaire campus in Leeuwarden.

Over de opzet en voorlopige uitwerking van het
programma is eind juni met de Raad van Advies
gesproken. Deze was zeer enthousiast over
de inhoud van de plannen. Op basis van alle
verzamelde input heeft het CDHO-aanvraagdossier
in de zomer verder vorm gekregen, met behulp
van o.a. het Bureau voor Beleidsonderzoek (BBO),
Tien Organisatieadvies, Van Der GrijspaardeOnderwijsadvies en HOBEON. Een belangrijk
onderdeel hiervan was de arbeidsmarkt- en
instroomanalyse. In augustus stemde de
Universiteitsraad in met het uiteindelijke voorstel
en medio-oktober heeft het College van Bestuur
de aanvraag bij de CDHO ingediend.
In de zomer van 2016 is ook een start
gemaakt met het samenstellen van het
ontwikkelteam, een essentieel onderdeel in
het accreditatieproces, dat volgt op de CDHOtoetsing. Het voorbereidingstraject voor de Toets
Nieuwe Opleiding (TNO) startte in het najaar.
Na het verkrijgen van de accreditatie kan naar
verwachting najaar 2017 begonnen worden met
de studentenwerving in binnen- en buitenland. De
opleiding start dan in september 2018.
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6. Bevordering Academisch klimaat

Dr. Arjen Dijkstra tijdens de
onderzoeksdagen in Tresoar
RUG/CF hecht, evenzeer als haar voorganger
Stichting UCF, enorm veel belang aan activiteiten
op het gebied van de bevordering van het
academisch klimaat. Het meer profileren van
Leeuwarden als kennis- en studiestad zal
bijdragen aan de uitstraling en aantrekkingskracht
van de stad op studenten en hoger opgeleiden.
Campus Fryslân is dan ook één van de dragers,
met andere hoger-onderwijspartijen, van het
plan om een campagne voor Leeuwarden als
aantrekkelijke studiestad voor te bereiden.
Hiertoe is een strategisch marketingplan opgesteld
door een extern bureau; de regie van het proces
is in handen van Stichting Leeuwarden Studiestad.
Per 1 juli is RUG/CF toegetreden tot het bestuur
van deze stichting.
Dit jaar werd vijfmaal het Café voor de kleine
wetenschap georganiseerd. De formule van
kleinschalige, laagdrempelige lezingen over een
onderzoeksthema slaat goed aan bij het publiek.
De edities op 1 februari (Migratie), 22 maart
(Circulaire Economie), 24 mei (Verkeersrecht).
25-oktober (Cyberspace) en 22 november
(Dark Tourism) mochten zich op zo’n 45 tot 75
bezoekers in het Oranje Bierhuis verheugen. De
laatste twee cafés zijn thematisch gekoppeld aan
de masters (Tourism Geography and Planning
en Governance & Law in Digital Socitiy) die CF
in ontwikkeling heeft. De naam is na de zomer
gewijzigd in Wetenschapscafé, de opzet blijft
hetzelfde.
Op vier zondagochtenden was er in samenwerking
met Tresoar en het Fries Museum weer de
Museum Universiteit, met publiekslezingen
van drie promovendi (oud UCF-promovendi)
en één zeer drukbezochte lezing –meer dan
100 deelnemers- over de expositie in het Fries

Museum over Alma Tadema.
Met Stichting Leeuwarden Studiestad en Tresoar,
de partners in het Samenwerkingsverband
Academisch klimaat, wordt ook Studium
Generale Leeuwarden verder versterkt, zowel qua
programmering als wat betreft de communicatie.
Op 23 juni vond een avond over het thema
Quantified Self plaats, die met succes op een wat
jonger publiek was gericht. Na de zomer volgde
een bijeenkomst over krimp (prof. dr. Yamamoto,
Japan) en de Amerikaanse verkiezingen met prof.
dr. Doeko Bosscher.
Mede dankzij een bijdrage van RUG/CF kon op
7 februari het Nederlands Studenten Orkest
een uniek concert geven in de Harmonie, als
onderdeel van hun landelijke tournee langs
studentensteden.
In samenwerking met de Leeuwarder Courant,
voortgezet onderwijsinstellingen en mbo- en
hbo-scholen werd de uitreiking van de prijs voor
de beste Profielwerkstukken en de LC Awards
georganiseerd. RUG/CF droeg financieel bij en
projectdirecteur Piet Bouma was beide keren lid
van de jury.
Tenslotte werd in het gebouw van Tresoar
voor de eerste maal een zeer succesvolle
scholierenmiddag (voor vwo 4 en 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.
Dit jaar, bij wijze van try-out, alleen gericht op
Leeuwarder scholen, vanaf volgend jaar zijn ook
scholieren uit de rest van de provincie van harte
welkom.
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7. Faculteitsbureau, bedrijfsvoering
Het Faculteitsbureau is belast met de aansturing
en ontwikkeling van Campus Fryslân. Naast het
management (decaan + directeur – 1,9 fte)
omvat het bureau per eind december in totaal 7,7
fte:
* secretariaat (1,4 fte),
* beleidsontwikkeling/coördinatie /ondersteuning
onderwijs + onderzoek ( 4,1 fte),
* communicatie / voorlichting /evenementen/
office management (2,2 fte).
Daarnaast wordt voor ca. 0,7 fte aan financiële
en administratieve diensten afgenomen van
het Bureau van de Universiteit. De aio-formatie
(werknemer-promovendi) van Campus Fryslân
bestaat uit 2.0 fte.
Deze formatie wordt deels gefinancierd uit
het voormalige UCF-project Flankerend beleid
Graduate school (gecontinueerd door RUG/
CF), het programma Bevordering academisch
klimaat (in 2016 nog afzonderlijk gefinancierd
door Gemeente Leeuwarden) en het project
Premaster en master Toerisme (subsidie provincie,
Stenden University penvoerder). Het merendeel
van de kosten wordt echter gedekt door de
meerjarensubsidie 2016-2023 van provincie en
gemeente voor de ontwikkel- en aanloopperiode
van Campus Fryslân.
Van de medewerkers die in 2015 en 2016 werden
benoemd bij Campus Fryslân werkten er vijf
eerder bij de Stichting UCF, vier waren reeds
werkzaam bij de RUG en zes komen van extern.
Acht van de medewerkers zijn vrouw, zeven zijn
man.

Na de ondertekening van de tripartite
overeenkomst tussen RUG, provincie en
gemeente is het subsidiebesluit van gemeente
en provincie via gezamenlijk overleg vertaald in
een subsidiebeschikking. Eind december werd
deze vastgesteld door Gedeputeerde Staten van
Fryslân.
Over de toekomstige huisvesting van Campus
Fryslân heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden
tussen de RUG, de gemeente en marktpartijen.
Voor Campus Fryslân is zowel een locatie voor de
faculteit nodig als huisvesting van studenten van
het residentiële bachelor college. Nadat diverse
locaties aan een studie onderworpen zijn, is
besloten om De Beurs aan de Wirdumerdijk als
toekomstige locatie voor de faculteit te kiezen.
Hierover is op 24 juni 2016 een voorlopige
overeenkomst tussen gemeente en RUG getekend.
In het najaar gunde de RUG de opdracht voor
het ontwerp van de verbouw van De Beurs aan
architectenbureau J.O.N.G. uit Lemmer.
Ook in het najaar verkenden de RUG en gemeente
gezamenlijk de mogelijkheden om in de nabije
omgeving van De Beurs studentenhuisvesting te
realiseren. Zowel De Beurs als huisvesting voor de
eerste lichting bachelorstudenten moeten medio
2018 gereed zijn.
Tot die tijd blijft de staf van RUG/CF gehuisvest
aan de Sophialaan 1. Voor het onderwijs in de
twee nieuwe masterprogramma’s in 2017/2018 is
een tijdelijke locatie gevonden bij Tresoar.
De Beurs: het nieuwe onderkomen van Campus Fryslân,
met ingang van september 2018
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Bijlage 1

Samenstelling Raad van Advies RUG/Campus Fryslân per 1 juni 2016
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
Thea Koster
Sander de Rouwe

Wethouder Gemeente Leeuwarden
Gedeputeerde Provincie Fryslân

Jan Michorius
Egbert de Vries
Pietie Kloosterman

Gemeente Leeuwarden
Provincie Fryslân (tot 1/9/16)
Provincie Fryslân (per 1/9/16)

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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