
Drie en een half jaar bouwde prof. dr. Jouke de Vries aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen/Campus Fryslân. Inmiddels kan men na de start van een eigen academische 
bachelor- en masteropleiding in september 2018 echt zeggen: na 200 jaar is de uni-
versiteit terug in Friesland. Naast de start van de bacheloropleiding Global Respon-
sibility & Leadership van het University College Fryslân (UCF) kent Campus Fryslân 
een Graduate school en zeven masterprogramma’s. ‘Het fundament staat,’ zegt De 
Vries daarover. ‘Nu moet men verder bouwen in Friesland.’ (lees verder op pagina 2).
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Gotland branch campus van 
de universiteit van Uppsala 
(Zweden) en Campus Fryslân 
starten een samenwerkings-
verband. Een delegatie van 
Gotland bracht net na de zomer 
een bezoek aan Leeuwarden en 
het tegenbezoek van Campus 
Fryslân naar Zweden vond eind 
oktober plaats.

Beide universiteiten zien veel 
mogelijkheden tot een samen-
werking op het gebied van sus-
tainablilty en toerisme. Aan de 
manier waarop de samenwerking 
vorm moet krijgen wordt gewerkt. 

Gedacht wordt aan uitwisseling 
van studenten en het doen van 
gezamenlijk onderzoek. Ook moet 
het mogelijk zijn voor docenten  
en phd-studenten om een kijkje  
in elkaars keuken te nemen.

Gotland is al jarenlang een 
branch campus van de Universiteit 
van Uppsala. Campus Fryslân wil 
ook gebruik maken van de kennis 
van Gotland over de inrichting 
van een branche campus. Beiden 
bestuderen de mogelijkheid om 
een conferentie over branch cam-
pussen te organiseren.
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Afscheidsinterview decaan prof. dr. Jouke de Vries: 

‘De elfde faculteit van de  
Rijks universiteit Groningen staat!’

In dit nummer:

Campus Fryslân en Gotland Branch Campus starten samenwerking 

Prof. dr. Jouke de Vries bij het afscheid van Campus Fryslân (Foto: Hoge Noorden)

Foto: Universiteit van Uppsala



Anne Beaulieu, universitair hoofddocent  
wetenschap en technologie studies: 

“Oogkleppen af en bestudeer 
vraagstukken van alle kanten”

“Zie je de energietransitie als  
oplossing voor klimaatverandering, 

dan ligt de focus op minder CO2”

“Nederland wordt wel beschouwd 
als wereldleider op het gebied van 
wetenschap en technologie studies. 
Wellicht heeft deze positie te maken 
met het hoe Nederland in elkaar 
steekt en de heersende gedachte 
over de maakbare samenleving. 
Het land is ‘gemaakt’, met een 
veelvuldig gebruik van technologie 
zoals bijvoorbeeld het inpolderen 
en de deltawerken om het land te 
beschermen. Nederlanders besef-
fen dat het niet vanzelfsprekend 
is om in zo’n land te wonen en dat 
techniek en maatschappij elkaar 
vormen.”

Wetenschap en technologie 
 studies geeft ons inzicht in de 
manier waarop verbanden tussen 
kennis, technologie en innovaties 
ontstaan. “Neem bijvoorbeeld 
de energietransitie, waarin onze 
kennis van het probleem bepaalt 
hoe we deze aanpakken. Zie je 
de energietransitie als oplossing 
voor klimaatverandering, dan ligt 
de focus op minder CO2. Zie je de 
energietransitie als gouden weg 
naar een circulaire economie, dan 
ligt de focus op systeemdenken 
en lokale initiatieven. Dit zijn twee 

hele verschillende paden die we 
kunnen volgen. Wetenschap en 
technologie-studies helpen om die 
verbanden en hun gevolgen goed te 
doorgronden.”

Versterken kennisinfrastructuur 
Campus Fryslân
Beaulieu is met name vanwege de 
kansen om de kennisinfrastructuur 
voor duurzaamheid te versterken en 
de interdisciplinariteit van Campus 
Fryslân naar Leeuwarden gekomen. 
“Campus Fryslân heeft de sustaina-
ble development goals van de Ver-
enigde Naties gekoppeld aan lokale 
oplossingen - global challenges local 
solutions - en dat spreekt mij aan.” 

Interdisciplinariteit
“Interdisciplinariteit is een sterke 
kant van Campus Fryslân. Het wordt 
hier van harte toegejuicht en onder-
steund, dat is echt niet overal zo. 
Men zegt wel eens: de maatschappij 
heeft problemen, de universiteit 
heeft disciplines. Daarmee bedoel ik 
dat de vraagstukken in de maat-
schappij veelomvattend zijn en vele 
disciplines raken. Problemen zou je 
dus van alle kanten moeten bestu-
deren. De universiteit heeft door 

zijn starre structuur van faculteiten 
vaak alleen oog voor de bestudering 
van een vraagstuk vanuit één vakge-
bied terwijl onze tijd vraagt om een 
bredere kijk, de oogkleppen moeten 
af. In onze bacheloropleiding Global 
Responsibility & Leadership (GRL) 
worden vraagstukken vanuit alle 
kanten bestudeerd. We hebben 
ook aandacht voor de structuur van 
kennis en wat nodig is om kennis te 
integreren. Ook ons onderzoek is 
interdisciplinair van aard. Daar-
naast vind ik een essentieel plus-
punt dat Campus Fryslân in goed 
contact met de omgeving is.” 

Data Wise
Eén van de onderwerpen van onder-
zoek en onderwijs binnen Campus 
Fryslân is big data. “Ik werk aan 
een nieuwe minor programma dat 
Data Wise heet. Voor elk vakgebied 
wordt data steeds belangrijker: hoe 
verzamel je data, hoe sla je deze op, 
hoe ontsluit je de data en wat doe 
je er mee. Je ziet een enorme kloof 
tussen de data scientists die alles 
van data weten en de opdrachtge-
vers die dat niet hebben. Daardoor 
zie je het ook zo vaak misgaan met 
grote ICT projecten bij de overheid.  

Opdrachtgevers willen te graag 
een integrale oplossing, zonder de 
beperkingen goed te snappen. Wij 
willen mensen opleiden die deze 
kloof kunnen overbruggen. Met de 
minor gaan we een sterke opleiding - 
over alle kanten van data, voor niet 
data scientists - samen met socio-
logie, universiteitsbreed aanbieden. 
Zoiets bestaat nog nauwelijks.” 

“Daarnaast hebben we in onze  
bachelor GRL het vak ‘introduction 
to programming’ opgenomen, ook 
om die kloof te dichten. Dat dit een 
belangrijk onderwerp is, merken 
we ook doordat er van andere 
organisaties veel belangstelling is 
voor dit vak. En dat vind ik wel de 
kern van wat we hier doen: sterke 
inhoudelijke expertise combineren 
met reflectie en maatschappelijke 
betrokkenheid. Oogkleppen af, en 
vraagstukken met een open blik en 
van meerdere kanten aanpakken.”
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“Er is nooit een echt goed 
moment om te vertrekken. 
Ik had bijvoorbeeld graag als 
decaan nog de Beurs als facul-
teitsgebouw van Campus Fryslân 
willen openen. Maar toen de 
kans kwam om voorzitter van 
het college van bestuur van de 
Rijksuniversiteit Groningen te 
worden, kon ik die natuurlijk 
niet laten lopen. Het fundament 
staat in Leeuwarden. Dus ik 
ben met een gerust hart naar 
Groningen vertrokken.”

Uitstekende docenten en  
onderzoekers
De Vries heeft weleens getwijfeld 
of het zou lukken in Friesland. “We 
hadden bij de start van Campus 
Fryslân al een goed team van 
ondersteunend personeel. Maar 
ik heb me wel afgevraagd of ook 
het wetenschappelijk personeel 
naar Friesland zou willen komen. 
Ik ga voor het beste van het beste. 
Zowel in onderwijs als onderzoek. 
Friesland is in de beleving van de 
mensen vaak verder weg van de 
Randstad dan de Randstad van 
Friesland. Het is mij uiteindelijk 
ontzettend meegevallen. We 
hebben uit binnen- en buitenland 
uitstekende docenten en onderzoe-
kers naar Friesland kunnen halen. 
Men wil zich inzetten als er een 
goed plan en een goede visie ligt. 
Bovendien kan in een startende 
organisatie worden gepionierd. 
Mensen hebben daarmee veel 
meer vrijheid om hun baan zelf in 
te richten dan bij een bestaande 
universitaire organisatie. Daarmee 
trek je creatieve mensen.”

Campus Fryslân is nu de 11e 
faculteit van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Om jezelf een faculteit 
te kunnen noemen moet je volgens 
de wet een eigen bacheloroplei-
ding hebben. Dat is het University 
College Fryslân (UCF) geworden 

met de bacheloropleiding Global 
Responsibility & Leadership. “Het 
is best bijzonder dat dit is gelukt. 
De CDHO (de commissie doel-
matigheid hoger onderwijs -red.-) 
aanvraag kent een heel strenge 
procedure. Maar we hebben het 
voor elkaar gekregen.” 
“Er is ook weleens scheef naar 
Friesland gekeken. Kan dat wel, 
nog een university college in 
Friesland naast het betrekkelijke 
nieuwe initiatief University College 
Groningen (UCG)? Ik denk juist dat 
de twee colleges elkaar kunnen 
versterken. UCG kent een klassiek 
Liberal Arts and Sciences profiel, 
UCF is daarentegen thematisch 
ingestoken. Met dezelfde grond-
slag als het UCG gaat men aan de 
slag maar dan met de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde 
Naties. Sustainability is niet alleen 
een heel belangrijk onderwerp, je 
merkt ook dat het heel erg leeft 
onder jonge mensen. Bovendien 
past dit onderwerp naadloos bij  
de agenda van Friesland.”

Universiteit van het Noorden
Zijn voorganger als voorzitter van 
het College van Bestuur, Sibrand 
Poppema, had het vaak over de 
Universiteit van het Noorden en 
had als een van zijn eerste daden 
de vlaggen van Groningen, Fries-
land en Drenthe voor het acade-
miegebouw laten hijsen. Ook Jouke 
de Vries ziet de Rijksuniversiteit 
Groningen als de Universiteit van 
het Noorden. “Dat is geen term van 
Sibrand of van mij. Al twee eeuwen 
geleden werd zo over de Rijksuni-
versiteit Groningen gesproken. Ik 
vind het belangrijk om het Noor-
den te verbinden, dat is breder dan 
Groningen en Friesland alleen. Het 
zou mooi zijn om ook in Drenthe 
iets te beginnen. Niet alleen op 
universitair niveau, ik wil daar ook 
de hbo-instellingen bij betrekken. 
Hbo-instellingen ontwikkelen ook 
masterprogramma’s, het zou goed 
zijn om samen te werken in plaats 
van te concurreren. Zeker voor de 
ijle economie in het Noorden zijn 

samenwerkende kennisinstellingen 
essentieel. Ik kijk in dat verband 
altijd naar de regio Eindhoven. 
Op de Brainport Eindhoven broeit 
het van nieuwe initiatieven. Het 
zou mooi zijn om dit ook in het 
Noorden te realiseren. Ik wil het 
daarmee niet tot Noord-Nederland 

beperken, maar kijk bewust naar 
Duitsland, de Scandinavische 
landen en ook andere delen van 
Nederland. Wageningen is bij-
voorbeeld verbonden met de Dairy 
Campus in Leeuwarden. Twente 
heeft techniek en Groningen 
heeft een sterke tak Science and 
Engineering. Daar is gezamenlijk 
veel uit te halen voor de regio. 
Mensen zijn soms bang dat deze 
samenwerking ten koste gaat van 
de identiteit van de provincies. Ik 
denk van niet. Die identiteit blijft 
heel sterk in het Noorden.”

Samenwerking in het Noorden
Er wordt de laatste tijd steeds 
meer en beter samengewerkt in 
Friesland. De komst van RUG/
Campus Fryslân is een vliegwiel in 
dit proces geweest. “Wat de Friese 
gedeputeerde Sander de Rouwe 
knap heeft gedaan is het sluiten 
van het Hoger Onderwijsakkoord 
Friesland (HOAF). Daar zitten de 

universiteiten van Wageningen, 
Twente en Groningen in, naast alle 
Friese kennisinstellingen. Al die 
instellingen werken steeds meer 
samen. Op het gebied van meerta-
ligheid, water, moderne landbouw 
en techniek kan er nog veel meer 
gedaan worden. Dat krijgt vorm.”
“Er was scepsis over het project 
Culture Hoofdstad Lwd 2018, zoals 
ook over de komst van de RUG 
naar Leeuwarden. Lwd 2018 heeft 
mooi uitgepakt, dat heeft de stad 
veel goed gedaan. Maar ook RUG/
Campus Fryslân staat nu. De uni-
versiteit is na twee eeuwen terug 
in Friesland dat moet nu worden 
bestendigd in de Beurs als univer-
siteitsgebouw en verder worden 
uitgebouwd als faculteit.”

“We hebben 
uit binnen- en 
buiten land uitste-
kende docenten 
en onderzoekers 
naar Friesland 
kunnen halen.”

Het vak wetenschap en technologie studies bestudeert de dynamiek van 
wetenschappelijk onderzoek en de verbanden tussen kennis, technologie en 
innovaties in maatschappelijke context. Dit betekent een studie maken van 
onderzoek vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Dr. Anne Beaulieu is 
voor dit onderwerp verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 
kort hiervoor ook aan de slag bij Campus Fryslân.
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Over  
dr. Anne  
Beaulieu
Anne Beaulieu kwam 
24 jaar geleden vanuit 
Canada naar Nederland 
en is hoofddocent 
wetenschap- en techno-
logie studies bij Campus 
Fryslân. Hier werkt ze 
aan het ontwikkelen van 
kennis op het gebied van 
kennisinfrastructuur voor 
duurzaamheid in Friesland 
en is verantwoordelijk 
voor de major Responsible 
Planet binnen de bachelor 
Global Responsibility & 
Leadership. Daarnaast 
schrijft ze en geeft ze les 
over de sociale aspecten 
van energie en big data 
aan het Johan Bernouilli 
Institute of Mathematics 
and Computer Science 
bij de Faculteit Science 
and Engineering van de 
RUG. Anne Beaulieu is 
mede oprichter van de 
Groningen Energy Summer 
School voor PhDs en 
was daar zes jaar weten-
schappelijk co-directeur. 
Daarnaast is ze coördina-
tor van de PhD opleiding 
van WTMC (Wetenschap, 
Technologie en Moderne 
Culture), lid van Studium 
Generale Groningen en 
van de raad van advies van 
NIAS-Lorentz (Netherlands 
Institute for Advanced 
Study in the Humanities 
and Social Sciences).

Jouke de Vries hoort de afscheidswoorden aan (Foto: Hoge Noorden)

Gedeputeerde Sander de Rouwe (l) en wethouder Friso Douwstra spreken Jouke de Vries toe (Foto: Hoge Noorden)

“De maatschappij 
heeft problemen, 
de universiteit 
heeft disciplines.”



In de introductieweek begonnen 
de studenten aan een druk en 
gevarieerd programma. Zo werden 
ze onder andere uitgedaagd tot 
het doen van 99 ludieke opdrach-
ten. brachten ze een bezoek aan 
Groningen, ontdekten zij het 
concept van leiderschap, kwamen 
ze in aanraking met de Friese 
tradities tijdens een potje ‘keatsen’, 
en traden zij in de voetsporen van 
Friese academici van weleer met 
een bezoek aan de vroegere univer-
siteit en tevens multidisciplinaire 
campus in Franeker. De week werd 
afgesloten met een gezamenlijk 
diner, gevolgd door het eindfeest. 

September 2018 –  
start academisch jaar
Terwijl de studenten al begonnen 
waren met colleges van vakken op 
het gebied van politiek, program-
meren en sociale psychologie, 
werd op 13 september het acade-
misch jaar officieel geopend. In de 
Grote Kerk gaf UCF-ambassadeur 
en voormalig secretaris-generaal 
van NAVO Jaap de Hoop Scheffer 
een inspirerende toespraak. Het 
cortège van hoogleraren liep voor 
het eerst richting het nieuwe facul-
teitsgebouw aan het Zaailand, waar 
de officiële openingshandeling 
werd verricht. 

Oktober 2018 –  
secretaris-generaal
Na het inspirerende verhaal tijdens 
de opening van het academisch 
jaar, stonden de studenten te pope-
len om Jaap de Hoop Scheffer het 
vuur na aan de schenen te leggen. 
Studenten grepen hun kans tijdens 
een interactieve lunchlezing, 
waarin De Hoop Scheffer zijn poli-
tieke ervaringen met de studenten 
deelde. Maar in deze maand stond 
er nog een voormalige secretaris- 
generaal op het programma, deze 
keer van de Verenigde Naties. Op 
17 oktober werden alle bachelor-
studenten uitgenodigd de uitrei-

king van het eredoctoraat van Ban 
Ki-Moon bij te wonen en kregen de 
studenten de kans om hem vragen 
te stellen. 

Ere-doctor Ban Ki-Moon met Campus Fryslân studenten Chiara en  
Angelitha (Global Responsibility & Leadership, eigen foto)

Studenten Elis en Marc verrichten de openingshandeling voor University College Fryslân (Foto: Hoge Noorden)
Prof. dr. Andrej Zwitter, dean van UCF en waarnemend decaan van 

RUG/Campus Fryslân (Foto: Hoge Noorden)

4 5

In Living Lab (LL) onderzoeksprojecten werken de studenten 
van University College Fryslân’s bachelorprogramma Global 
Responsibility & Leadership (GRL) samen met opdracht-
gevers uit bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties 
aan vraagstukken zoals ‘de rol van ondernemers in de transitie 
naar een circulaire industrie’, ‘innovatie en technologie in de 
gezondheidszorg’, of ‘het gebruik van big data om het toerisme 
in de regio te voorspellen’. 

Voor studenten zijn Living Lab 
projecten een kans om academi-
sche kennis in de ‘echte’ wereld 
toe te passen. Zij ontwikkelen 
daarbij nieuwe vaardigheden zoals 
communicatie, samenwerken en 
probleemgestuurd onderzoek. 
Tegelijkertijd krijgen organisaties 
de kans om met jong talent aan 
actuele vraagstukken te werken. 
“Wij denken dat organisaties echt 
veel kunnen hebben aan onder-
zoek van GRL bachelorstudenten. 

Studenten bekijken vraagstukken 
vanuit een ander –interdisciplinair-, 
perspectief en komen soms tot 
zeer verrassende, inventieve en 
innovatieve adviezen,” zegt dr. 
Indira van der Zande, Programme 
Manager van University College 
Fryslân. “We hebben inmiddels 
al een aantal geïnteresseerde 
organisaties die willen meewerken 
aan Living Labs. Speciaal voor die 
organisaties en mogelijke andere 
prospects organiseren wij samen 

met studenten een Living Lab Kick-
Off. Deze vindt nog vóór de zomer 
plaats, om zo de Living Labs vol-
ledig opgetuigd te hebben voordat 
de studenten begin 2019 echt van 
start gaan met hun projecten.”

Heeft u ook interesse in onze 
Living Lab projecten en wilt u 
graag bij de Kick-Off aanwezig 
zijn? Stuur dan een bericht naar: 
livinglabs-cf@rug.nl.

Campus Fryslân is een expertis-
ecentrum rijker. In de afgelopen 
periode is het Data Research 
Centre (DRC) van start gegaan. Het 
DRC is een expertisecentrum op 
het gebied van data science en de 
wisselwerking tussen samenleving 
en technologie. Binnen het exper-
tisecentrum kunnen onderzoekers, 
studenten en externe belangheb-
benden in alle disciplines die aan-
sluiten op de domeinen van data 
science, kunstmatige intelligentie, 
‘internet of things’ en blockchain 
in co-creatie samenwerken. “We 
leggen de nadruk op interdisci-
plinair en transdisciplinair onder-
zoek,” zegt prof. dr. Andrej Zwitter, 
directeur van het Data Research 
Centre.

Het Data Research Centre speelt 
een belangrijke rol voor het Living 
Lab van Campus Fryslân en facili-
teert Data Sciences-trainingen bij 
alle educatieve programma’s van 
Campus Fryslân.

Het team faciliteert de samen-
werking met partners uit industrie, 
non-profit en overheid. Het Data 
Research Centre werkt samen met 
de partners van het Data Initiative 
van Friesland voor de oprichting 
van de Frisian Data Hub.

Volgende stap bachelor GRL

Living Lab Kick-Off

Data Research Centre 
Campus Fryslân

“In de Grote Kerk gaf UCF-ambassa-
deur en voormalig secretaris-generaal 
van NAVO Jaap de Hoop Scheffer een 
inspirerende toespraak.”

De eerste weken 
Start van University College Fryslân

Nieuw bij Campus Fryslân
De 11e faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen 
groeit hard. De volgende medewerkers en promovendi 
zijn sinds mei 2018 in dienst gekomen: 

Medewerkers
Dr. Anne Beaulieu, Associate Professor Science and 
Technology Studies; Alex Belloir MA, Researcher 
Graduate School; Jojanneke Dierssen, Communications 
Officer; Dr. Selin Dilli, Assistant Professor Economics/
GRL; Dr. Maaike de Jong, Assistant Professor Sustainable 
Entrepreneurship; Daniel Feitosa MSc, Data Scientist/
Lecturer GRL; Dr. Emma Folmer, Assistant Professor 
Sustainable Entrepreneurship; Oskar Gstrein LLM, 
Senior Researcher Data Research Centre; Mariska Maase, 
Employee Student Service Desk; Drs. Maaike Molzer, 
Study Advisor; Dr. Karsten Schulz, Assistant Professor 
Political Science/GRL; Tilko Swalve MA, Lecturer 
Sustainable Entrepreneurship; Dr. Berfu Ünal, Assistant 
Professor Social Psychology GRL.

Promovendi
Lise Beumeler, Health & Food; Hellen Dawo, Sustainable 
Entrepreneurship; Wido Heeman, Health & Food; Abe 
Hendriks, Global and Local Governance; Wei Wei Li, 
Internationalization of Education; Beorn Nijenhuis, Health 
& Food; Dionne Sizoo, Health & Food;  Edith Visser, 
Health & Food; Hilde de Vries, Health & Food; Bram van 
Vulpen, Global and Local Governance.

Waarnemend decaan
Prof. dr. Andrej Zwitter neemt naast zijn functie van dean 
van het University College Fryslân –na het vertrek van prof. 
dr. Jouke de Vries- het decaanschap van Campus Fryslân 
waar.
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Cortège van hoogleraren loopt langs het nieuwe faculteitsgebouw (Foto: Hoge Noorden)

In september 
2018 startte het 
eerste bachelor-
programma van 
Campus Fryslân. 
In totaal zijn 27 
studenten gestart 
met de opleiding 
Global Responsibi-
lity & Leadership 
aan het University 
College Fryslân 
(UCF). 

DOOR JITSKE BOOMSMA



Tijdens een van zijn vele reizen naar het buitenland kreeg Jaap 
de Hoop Scheffer in zijn politieke carrière in Ghana een wel heel 
opmerkelijk cadeau: een geit. Het dier was een geschenk van de 
ambassadesecretaris aldaar, en het was onbeleefd het cadeau 
te weigeren. 

Maar wat moest hij met die geit? Dat wist de CDA-coryfee ook 
niet zo goed. En dus zette hij het dier zijn auto uit (hoe de geit 
precies meereisde vertelde het verhaal niet: zat de geit op de 
achterbank? Op de passagiersstoel?). Weg ermee. Maar niet 
veel later werd het mekkerende cadeau gewoon weer bij hem 
teruggebracht.

De Hoop Scheffer vertelde de anekdote op 12 september jl. in de 
Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden, bij de opening van het acade-
misch jaar. Voor Campus Fryslân een bijzonder jaar: voor het eerst in 
200 jaar kreeg Fryslân weer universitair onderwijs, met de bachelor-
opleiding ‘Global Responsibility & Leadership’. Er zijn 27 bachelorstu-
denten aan de opleiding begonnen, met nog eens 70 masterstudenten 
erbij.

Bescheiden aantallen, gaf decaan Jouke de Vries toe. De ambitie  
om flink groter te groeien is er zeker, maar De Vries koestert de klein-
schaligheid, zo liet hij in de regionale media optekenen: “Ik leau yn 
dat mienskipsgefoel tusken dosinten en studinten, sterke ûnderlinge 
kontakten, dan krije je de bêste yntellektuele wikselwurking.”

Dat een klein clubje aanvangt met een groots thema als ‘Global 
Responsibility & Leadership’ is wel passend. Zeker voor Fryslân anno 
2018: het Fryslân van mienskip, cultuurhoofdstad en open samen-
leving. Het zijn karaktereigenschappen die (cultureel) Fryslân zichzelf 
graag toedicht. Dat er qua ‘iepen mienskip’ in de praktijk nog een 
wereld te winnen valt, bewijzen de ‘blokkeerfriezen’: zelfverklaarde 
vrijheidsstrijders, wapperend met Friese nationale symbolen, die 
vooral het wij/zij-denken propageren en tegenstellingen uitvergroten 
(“wij moeten hun hier niet”).

De Hoop Scheffer hamerde er in zijn lezing op dat met elkaar 
omgaan op internationaal niveau niet kan zonder vijf basiselementen: 
kennis van elkaars cultuur, geografie, traditie, geschiedenis en religie. 
“Duik in elkaars wereld, vecht voor morele waarden en toon begrip,” 
zo zei hij. Probeer de kloof tussen de eigen wereld en die van de ander 
te dichten. Genoeg stof voor de studenten om mee aan de slag te 
gaan, lijkt me.

Het uit de auto zetten en weigeren van de geit getuigde van weinig 
inlevingsvermogen van de ander, wilde de Hoop Scheffer maar 
zeggen. Maar hoe liep het nu af met het beest? Hij besloot de geit 
uiteindelijk maar te aanvaarden en cadeau te doen aan een van zijn 
medewerkers. Toen hij een paar dagen later vroeg hoe het met het 
beestje was, luidde het antwoord: “It was delicious.”

Gerard de Jong
  

JOJANNEKE DIERSSEN  
IN GESPREK MET VASS  
VERKHODANOVA

“Ik onderzoek hoe je Parkinson 
in een vroeg stadium kunt 
herkennen aan spraak. Ik heb 
ontdekt dat het toepassen  
van theoretische kennis in de 
praktijk om iets terug te kunnen  
doen voor de maatschappij en 
problemen op te lossen erg 
belangrijk voor mij is”, aldus 
Vass Verkhodanova.  

De Russische Verkhodanova 
heeft een achtergrond in taal-
wetenschappen, fonetiek, spraak 
en meertaligheid. Wanneer ze 
bij het Speech and Multimodal 
Interfaces Laboratory werkt aan 
spraaktechnologie, ontdekt ze dat 
nog niemand in Rusland onderzoek 
heeft gedaan naar de spraak van 
Parkinson patiënten. Ervaren 
neurologen kunnen Parkinson 
mede herkennen aan de spraak  
van patiënten. 

De diagnose Parkinson is 
doorgaans moeilijk vast te stellen. 
Neuronen (hersencellen) sterven 
af als gevolg van de ziekte van 
Parkinson. Er is geen bloedtest 
die een dergelijke verandering in 
het hersenweefsel laat zien. Alleen 
hulpmiddelen zoals tomografie 
kunnen de ziekte in een vroeg 
stadium opvangen. ”Beginnende 
symptomen van Parkinson zijn 
nauwelijks te herkennen, waardoor 
deze progressieve hersenaandoe-
ning pas in een later stadium wordt 
gediagnostiseerd. Het afremmen 
van het proces is mogelijk, maar 
dit wordt bemoeilijkt doordat het 
pas echt duidelijk is dat er sprake 
is van Parkinson wanneer bijvoor-
beeld je handen beginnen te beven. 
Veel neuronen zijn dan al dood.”

‘’Toen ik hoorde over de moge-
lijkheid om pathologische spraak 
bij Campus Fryslân te onderzoe-
ken, greep ik mijn kans. Het was 
namelijk een perfecte match met 
mijn interdisciplinaire onderzoeks-
interesses in spraak en stem. Dr. 
Matt Coler leidt het project. Na 
een aantal gesprekken werd ik 
aangenomen als promovendus bij 
Campus Fryslân. Ik had daarbij een 
duidelijk doel voor ogen: het voor 
medische experts mogelijk maken 
om Parkinson in een vroeg stadium 
te ontdekken. Dit doe ik niet door 
patiënten te onderzoeken of te 
observeren. Uit de praktijk blijkt 
namelijk dat mensen wel naar de 
huisarts gaan, maar dat Parkinson 
in een vroeg stadium niet wordt 
herkend. Pas in een later stadium, 
want dan begint onder andere de 
spraak van de patiënt te verande-
ren. Deze wordt monotoon. De 
uitdaging is het herkennen van 
pathologie aan spraak en stem en 
het vaststellen waarop deze her-
kenning gebaseerd is. Zo probeer 
ik er door middel van spraakfrag-
menten achter te komen voor 
welke signalen medische deskun-
digen gevoelig zijn wanneer ze 
Parkinson herkennen en in welke 
mate taal, dialect, geslacht en 
leeftijd van invloed zijn.” 

Op dit moment is Verkhodanova 
bezig de benodigde data te verza-
melen om die signalen te vinden. 
”Ik verzamel spraakopnamen in 
verschillende talen, analyseer ze en 
voer experimenten uit. Tegelijker-
tijd werk ik aan een ander project. 
Ik volg een persoon met Parkinson 
maandelijks om het verloop van 
spraak bij Parkinson patiënten te 
kunnen analyseren. Inmiddels heb 
ik een jaar aan opnamen verzameld, 
zowel in het Nederlands als Engels.

“Mijn doel is het komen tot 
een set van kenmerken die het 
herkennen van Parkinson in een 
vroeg stadium mogelijk maakt. 
Een mogelijk resultaat is een app 
waarmee trainingen gegeven kun-
nen worden om de ziekte eerder te 
herkennen en daardoor het proces 
af te remmen.’’

Pathologie en monotone 
spraak: Parkinson in een 
vroeg stadium  

Geit

”Beginnende 
symptomen van 
Parkinson zijn 
nauwelijks te  
herkennen,  
waardoor deze 
progressieve  
hersenaandoe-
ning pas in een 
later stadium 
wordt gediagnos-
tiseerd.”
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Gerard de Jong is hoofdredacteur van de Bildtse Post en 
daarnaast freelance journalist. Voor Verbindt schrijft hij 
regelmatig opiniërende columns.

Vass Verkhodanova

Vass Verkhodanova 
(28) groeit op in een 
Russisch dorp en komt 
uit een wetenschap-
pelijke familie. Ze stu-
deerde Phonetics and 
Speech Technologies 
aan de Saint Peters-
burg State University 
en werkte vier jaar 
als onderzoeker bij 
SPIIRAS. Sinds febru-
ari 2017 woont ze in 
Leeuwarden en werkt 
ze aan haar promotie-
onderzoek bij Campus 
Fryslân. 

De Sustainable Development 
Goal nummer 16 gaat over het 
bevorderen van vrede, veiligheid 
en rechtvaardigheid met het oog 
op duurzame ontwikkeling. Zonder 
deze drie voorwaarden is ontwik-
keling bijna niet mogelijk. Immers, 
geweld en corruptie kosten ontwik-
kelingslanden miljarden euro’s 
per jaar. Geld dat goed gebruikt 
kan worden voor bijdragen aan de 
andere ontwikkelingsdoelen, zoals 
armoedebestrijding en toegang tot 
onderwijs. Zo dragen vrede, veilig-
heid en rechtvaardigheid bij aan 
ontwikkeling, maar ook andersom. 
Ze versterken elkaar.

SDG 16 richt zich op het  
creëren van vreedzame en 
inclusieve samenlevingen, door 
iedereen toegang tot justitie te 
verzekeren, en op alle niveaus 
doeltreffende, verantwoordelijke 

en open instellingen te realiseren. 
Doelstellingen die hierbij horen zijn 
onder andere het terugdringen van 
geweld, in het bijzonder tegen kin-
deren. Ook corruptie en mensen-
handel moeten worden aangepakt 
volgens de doelstellingen die bij 
SDG 16 horen. Dit gebeurt onder 
andere door rechtsregels te bevor-
deren. Daarnaast is het belangrijk 
dat toegang tot het rechtssysteem 
voor iedereen gegarandeerd wordt. 
Tot slot gaat SDG 16 ook over het 
beschermen van fundamentele vrij-
heden, zoals vrijheid van menings-
uiting.

Binnen het GRL-programma 
komt SDG 16 onder andere aan 
bod bij het vak Politics, Power and 
International Responsibility. Zo 
moeten de studenten verschillende 
verdragen met elkaar vergelijken 
en wordt er aandacht besteed aan 

het onderwerp mensenrechten. 
Daarnaast zullen alle studenten dit 
jaar beginnen met ethieklessen, die 
horen bij de verplichte skills-vakken. 
Binnen deze lessen verwerven stu-
denten onder andere vaardigheden 
op het gebied van social justice.

Sustainable Development Goals als inspiratiebron

Vrede, justitie, en sterke publieke 
diensten

De 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties

SDG 16: Vrede, justitie, en sterke publieke dienstenHet Vredespaleis in Den Haag

De Verenigde Naties heeft 17 duur-
zame ontwikkelingsdoelen opgesteld. 
Deze Sustainable Development Goals 
(SDGs) vormen een mondiale agenda 
om te werken aan ‘een betere wereld in 
2030’.  Het University College Fryslân 
hanteert deze ontwikkelingsdoelen als 
inspiratie voor de bacheloropleiding 
Global Responsibility & Leadership.  
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Bachelor Global Responsibility  
& Leadership
Studenten volgen lessen in onder andere economie,  
politieke wetenschappen, global health, informatie-
technologie, psychologie, earth & environment en leider-
schap. Daarnaast doen ze vaardigheden op in onderzoek 
en interculturele samenwerking. Na een brede basis in 
jaar 1 specialiseren zij zich door de keus voor een van de 
drie Majors te maken: Responsible Planet, Responsible 
Governance en Responsible Humanity. In deze rubriek 
lichten we steeds een van de 17 ontwikkelingsdoelen  
uit en laten we zien hoe deze in het programma aan  
bod komt. 

“Zo dragen vrede, 
veiligheid en 
rechtvaardigheid 
bij aan ontwikke-
ling, maar ook 
andersom.”



Column
Clara Amend studeert Sustainable Entrepreneurship (MSc), 
ze komt uit Duitsland en woont op kamers in Leeuwarden. 
(foto: Frank Schröer)

Jorrit Tromp (24 jaar)  
Governance and Law in  
Digital Society 
“Ik ben geboren in Schingen vlak 
bij Dronrijp en heb de middelbare 
school in Leeuwarden gedaan. 
Daarna ben ik Integrale Veiligheid 
gaan studeren bij Thorbecke 
Academie van NHL Stenden, ook 
in Leeuwarden. Ik hoorde tijdens 
mijn laatste jaar van Integrale 
Veiligheid over de master Gover-
nance and Law in Digital Society 
bij RUG/Campus Fryslân. Ik heb 
via NHL Stenden mijn premaster 
gedaan en ben in september 
gestart. Weer in Leeuwarden.
Het mooiste plekje in Leeuwarden 
vind ik de Prinsentuin. Die is 

altijd mooi, vooral in de zomer. Ze 
noemen het wel eens de ‘jacht-
haven’ van Leeuwarden. Er zijn op 
verschillende plekken douches en 
wc’s voor eigenaars van de jachten 
die aan de kades liggen. Zoals bij 
Stadsschouwburg de Harmonie. 
Tijdens dit studiejaar ga ik op 
stage. Liefst in Den Haag, daar  
zitten toch de meeste organisaties 
op het gebied van Governance. En 
hoe mooi ik Leeuwarden ook vind, 
het is ook wel eens leuk om in een 
andere stad te wonen.”

Jorn Travaille (24 jaar)  
Governance and Law in  
Digital Society
“Het mooiste plekje van Leeu-

warden vind ik de Potmarge, een 
prachtig stukje natuur dwars door 
de stad. Ik kom oorspronkelijk uit 
Friesland. Geboren en getogen in 
Minnertsga en gedurende mijn 
middelbare schoolperiode heb ik 
altijd in Leeuwarden gezeten. Ik 
ben hier weer gaan wonen omdat  
veel vrienden van me in de stad 
wonen en de stad door Culturele 
Hoofdstad een ontzettend posi-
tieve upgrade gekregen heeft op 
alle terreinen. Hiervoor heb ik 
de bachelor Rechtsgeleerdheid 
gedaan met daarin de (speciali-
satie Juridisch) aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. Tijdens mijn 
bachelor woonde ik in Groningen.”

Leeuwarden 
Studentenstad
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Sinds september van dit jaar studeer ik Sustainable Entrepreneurship 
(SE) in Leeuwarden. In eerste instantie wilde ik na mijn bachelor verder 
gaan met een master in data-analyse. Ik interesseer me erg in duurzaam-
heid en dan vooral de relatie tussen voeding en de gevolgen voor het 
lichaam en het milieu. Daarom heb ik besloten om me in te schrijven voor 
deze master bij RUG/Campus Fryslân. Vanaf dag één voelde ik me er thuis. 
Deze master is een ongelooflijke ervaring voor mij, vooral omdat ik mijn 
bachelor op een heel ander gebied heb gedaan. 

Bij de master SE zijn we met 16 studenten met verschillende achter-
gronden, maar allemaal zeer gemotiveerd en ambitieus, wat de inter-
actie tijdens de colleges, groepswerk, het voorbereiden van college en 
presentaties interessant en ook leuk maakt. De relatie tot de praktijk en 
de vele georganiseerde evenementen en gastcolleges, evenals de studie 
van hedendaagse publicaties maken het programma zeer interessant en 
vooral relevant. Daarnaast is het ook erg bevredigend om niet alleen de 
winst of de economische component, maar ook de natuurlijke omgeving 
en de maatschappij bij alle beslissingen te betrekken.

Leeuwarden 
Ik had verwacht dat mijn verhuizing naar het kleinere Leeuwarden een veel 
grotere verandering zou zijn, omdat ik eerst in München en Zürich had 
gewoond. Maar omdat ik na een dag al bijna de hele stad kende, voelde 
ik me meteen thuis. Op de fiets ben je overal in 5 á 10 minuten, in plaats 
van dat je dit met de auto of trein moet doen. Dat verbetert de kwaliteit 
van leven voor mij aanzienlijk. Ik denk ook dat Leeuwarden veel te bieden 
heeft in vergelijking met zijn grootte. Het aantal cafés en restaurants is 
geweldig en als je een uur vrij hebt, kun je lekker door de kleine straatjes 
en langs de winkels slenteren. Ik kende mijn medestudenten vrij snel en 
ondanks dat het programma veeleisend is doen we ook veel samen. Dat 
maakt het allemaal nog leuker.

De Prinsentuin gezien van de kade bij de Harmonie (foto: Frank Schröer)

De Potmarge favoriet bij Jorn Travaille (foto: Ammer Omara Fotografie)

Via München,  
Zurich naar  
Leeuwarden

Het aantal studenten dat in Leeuwarden een bachelor of  
een master doet, bedraagt ongeveer 23.000. Wat vinden zij 
leuk aan Leeuwarden en wat is hun favoriete plek? Dit keer 
vroegen wij het aan twee masterstudenten Governance and 
Law in Digital Society.
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