
‘Global challenges, local solutions.’ Dat is het motto van de faculteit maar zeer zeker ook 
van prof. dr. Andrej Zwitter, de nieuwe decaan van RUG/Campus Fryslân. De Oostenrijker 
(1982) volgde per 1 januari prof. dr. Jouke de Vries op. Zwitter heeft  zichzelf voor de 
komende vier jaar twee duidelijke taken gesteld: Campus Fryslân goed op de kaart 
zetten, en stevig in de Friese maatschappij wortelen, om te kunnen teruggeven aan 
de regio. “Campus Fryslân is een menselijke instelling die het allerhoogste nastreeft .”  
(lees verder op pagina 2).

campus fryslân
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“Ik ben geen duurzaam onder-
nemer pur sang,” zegt Koos 
Tamminga over zichzelf en zijn 
overstap naar het ondernemers-
leven. “Ik wilde iets opbouwen 
met thema’s van de toekomst 
zoals duurzaamheid, energie of 
water. En het moest een appa-
raat zijn.” Tamminga stapte in 
het Harlinger bedrijf Foru-Solu-
tion dat een robuust apparaat 
ontwikkelde dat olie op zee 
opruimt. 

Foru-Solution heeft  een nieuwe 
techniek ontwikkeld om olie op zee 
op te ruimen. Dit opruimen wijkt af 
van de traditionele methode waar-

bij vliegtuigen dispergeer middel 
over de olie sproeien, waardoor 
deze onder het wateroppervlak 
zakt en daar blijft  rondzweven. 
“Het is heel dom om de olie te laten 
zakken,” typeert Tamminga kort 
maar krachtig. Het apparaat van 
Foru-Solution scheidt de olie van 
het water en ruimt het daadwerke-
lijk op.

Het product op de markt bren-
gen vergde een lange adem vertelt 
Koos Tamminga. “Het eerste type 
apparaat was groot, complex en 
bedoeld voor diepe zeeën. Voor 
het testen in een bassin met olie 
konden we alleen in de Verenigde 

Staten terecht en voordat we dan 
überhaupt met de test van start 
konden waren we de eerste 50k al 
kwijt. Met steun van het Wadden-
fonds hebben we een kleiner en 
eenvoudig apparaat ontwikkeld 
dat overal dienst kan doen. Door 
soft ware te ontwikkelen met een 
voorspellend vermogen werden de 
kosten verder gedrukt. In Noor-
wegen vonden we een nieuwe 
testlocatie.”

Als kleine partij opereren in een 
nichemarkt waar een paar grote 
spelers de dienst uitmaken is een 
uitdaging en gaat vaak gepaard 
met onzekerheid. Tamminga blijft  

er rustig onder: “Je moet met 
onzekerheid kunnen omgaan, dan 
ben je al heel ver. Als kind vond ik 
niet het bezit, maar het bouwen 
van een hut het mooiste. Ik heb 
zoveel geleerd in de afgelopen zes 
jaar, dat is onbetaalbaar en ik heb 
een patent op mijn naam staan, dat 
is toch ook heel wat. Maar voor mij 
is het pas echt een succes als de 
markt het product omarmt.”

En ondertussen? “Sla ik mijn 
vleugels uit en doe ik verschillende 
cursussen. Om te leren en te kijken 
of ik het kan toepassen. Ik doe 
altijd kennis op die ik later wel 
weer gebruik.” 
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Interview nieuwe decaan  prof. dr. Andrej Zwitter: 

‘Campus Fryslân moet 
onderdeel van de mienskip zijn’
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Pionieren op zee

Andrej Zwitter tijdens het afscheid van Jouke de Vries (Foto: Hoge Noorden)

Campus Fryslân orga-
niseert nu ook colleges 
voor professionals. 
Koos Tamminga was 
een van de deelnemers 
aan de eerste reeks 
Succesvol ondernemen
in een duurzame 
economie. Volg onze 
sociale mediakanalen 
of houd de website in 
de gaten voor nieuwe 
activiteiten.
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Prof. dr. Andrej Zwitter is  
sinds 1 januari de decaan van  
Campus Fryslân. Een gesprek 
met de Oostenrijker over  
ambities, teruggeven aan  
de regio, de Friese taal en 
‘Handschlagsqualität’.

Aan de muren van zijn kantoor 
hangen twee ingelijste silhouetten. 
“Mooi he? De skyline van Gronin-
gen,” zegt Andrej Zwitter. “Die heb 
ik gekregen bij mijn afscheid daar.” 
De nieuwe decaan van Campus 
Fryslân werd verliefd op Gronin-
gen, maar sloot Fryslân eveneens 
snel in de armen. Hij voelt zich drie 
maanden na zijn aanstelling als een 
vis in het water in Leeuwarden. “Ik 
woon hier heel mooi. Vanochtend 
kon ik lekker op de fiets naar mijn 
werk,” zegt Zwitter. Lachend: “Al 
vind ik Workum de allermooiste 
stad van Fryslân! Ik ben vrijgezel, 
maar sluit niet uit dat ik daar later 
met mijn gezin zou willen wonen.”

Zijn eerste maanden bevallen 
hem uitstekend. “Het is hartstikke 
leuk, ik heb veel plezier in mijn 
werk. Campus Fryslân is een 
nieuwe instelling, we zitten in de 
groeifase. Dat is heel interessant. 
Je keuzes hebben directe invloed 
op de structuur en de koers van 

Campus Fryslân. Als je lesgeeft zie 
je die invloed toch iets minder snel, 
minder concreet.”

Zwitter ging voortvarend van 
start. Hij schreef een nieuw 
strategie- en beleidsplan, en kon 
op de nieuwjaarsreceptie melden 
dat Campus Fryslân 7 ton aan 
EU-gelden binnengehaald had voor 
onderzoek. “Ik ben me zeer bewust 
van de verantwoordelijkheid van 
deze positie. We streven naar het 
hoogste, zonder massale druk op 
de schouders van de studenten 
te leggen. Dat is soms een moei-
lijke, maar ook boeiende balans. 
Campus Fryslân is een menselijke 
instelling die het allerhoogste moet 
nastreven.”

Impact maken
Internationale ambities maar met 
een scherp oog voor de eigen 
regio. Voor Zwitter gaan ‘global 
challenges, local solutions’ hand in 
hand. “Campus Fryslân is ‘embed-
ded’ in deze stad, deze provincie, 
zoals de RUG dat in Groningen 
is. Ik vind dat we als noordelijke 
instelling kennis moeten terugge-
ven aan de regio. En het is belang-
rijk om in gesprek te blijven met de 
mensen in deze omgeving.”

Zwitter constateert dat voor 
Friezen de drempel van weten-
schappelijk onderwijs soms te 
hoog lijkt. “Die drempel is er nog 
steeds. Ik denk dat dat deels komt 
omdat Fryslân al zo’n 200 jaar 

geen universiteitscultuur meer 
heeft. Een tijdje terug hoorde ik op 
een open dag van ons twee meisjes 
met elkaar praten. Een zei dat ze 
het hartstikke interessant vond, 
maar dat ze dacht dat ze ‘niet slim 
genoeg’ zou zijn. Daar werd ik echt 
verdrietig van. Dat potentiële stu-
denten zichzelf niet in staat achten 
om hier te studeren… Natuurlijk 
kunnen ze dat! Die studenten wil ik 
over de streep trekken.”

Mienskip
Het doet hem ergens wel denken 
aan Klagenfurt, de Oostenrijkse 
stad waar hij geboren is. “Fryslân 
is vergelijkbaar met Karinthië, de 
provincie waar ik vandaan kom. 
Leeuwarden is ongeveer even 
groot als Klagenfurt, en er omheen 
zit vooral platteland. In beide geval-
len bepaalt de demografie voor een 
groot deel hoe mensen met elkaar 
omgaan. Beide zijn heel gastvrij, 
maar ook direct. ‘Handschlagsqua-
lität’, noemen wij dat. Een man een 
man, een woord een woord.”

Stad en platteland hebben net 
zo’n wisselwerking met elkaar als 
de universiteit en de omgeving. “De 
verhuizing naar de Beurs is voor 
Campus Fryslân belangrijk. Het 
heeft ook symbolisch betekenis: 
het is een waardig gebouw voor 
een kennisinstelling, en dat straalt 
af op de hele regio. Ik vind Miens-
kip – een van de Friese woorden die 
ik ken – heel belangrijk, dat schrijf 

ik altijd met een hoofdletter. Wij 
willen daar onderdeel van zijn, niet 
ernaast of erboven staan. En we 
willen zoveel mogelijk teruggeven.”

Om zo goed mogelijk aan te 
kunnen sluiten bij zijn nieuwe 
werkomgeving, zou Zwitter graag 
zo snel mogelijk Fries leren. “Ik ken 
wel wat woorden, zoals wolkom 
en grutsk. En wrakselje, een hele 
mooie!” Hij vraagt schrijver dezes 
om een Fries woord of gezegde om 
zijn arsenaal mee uit te breiden. 
“Hâld hoek? Hou vol, ja, dat is een 
mooie. Die ga ik gebruiken, schrijf 
dat maar op!”

Van les is het nog niet gekomen. 
“Ik heb op dit moment te weinig 
tijd om het echt goed te leren. Ik 
heb me wel ingeschreven voor 
de online cursus Frysk. Of ik ooit 
vloeiend Fries zal praten durf ik 
niet te beloven, maar dat is wel een 
wens van me. Gelukkig pik ik talen 
snel op.”

Toekomst
Tijd, daar ontbreekt het wel aan 
sinds hij decaan is. “Het is moei-
lijk om te combineren met het 
lesgeven. Ik maak er een punt van 
om zeker één keer per maand een 
‘meet the dean’-bijeenkomst te 
organiseren. Laagdrempelig,  
in een relaxte omgeving. Zodat 
studenten met me kunnen praten 
over hun zorgen en wensen.”

Gevraagd naar een vergezicht, 

heeft Zwitter een duidelijk idee 
waar Campus Fryslân in 2023, aan 
het einde van zijn benoemings-
termijn, moet staan. “Ik hoop dat 
Campus Fryslân dan financieel zelf-
standig is en internationaal bekend 
staat als expertisecentrum op het 
gebied van duurzaamheid, datawe-
tenschap, taal en cultuur, gover-
nance, gezondheid en voeding. 
Onze flagships. Boven alles willen 
we voor de regio een goede partner 
zijn. Ik hoorde eens dat elke euro 
die in een universiteit geïnvesteerd 
wordt uiteindelijk vier euro voor 
de omgeving oplevert. Laat het de 
helft zijn, dan is het nog steeds een 
hele goede investering.”

“Ik vind Mienskip 
heel belangrijk. 
Wij willen daar 
onderdeel van 
zijn, niet ernaast 
of erboven staan.”

JAARGANG 4 NR. 1 EDITIE ZOMER 2019 WWW.RUG.NL/CF2

Een paar maanden na het aantreden van Andrej Zwitter studeerden de eerste studenten af aan Campus Fryslân. De voltallige lichting 2019/2020 heeft de master Sustainable Entrepreneurship 
succesvol afgerond. (Foto: Jacob van Essen)



Campus Fryslân 
naar de Beurs
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Campus Fryslân is verhuisd naar de Beurs, Wirdumerdijk 
34 in Leeuwarden. “We zijn ontzettend trots op dit prach-
tige onderkomen,” aldus Piet Bouma, directeur Bedrijfsvoe-
ring van Campus Fryslân.  Wij verwelkomen u graag in het 
gerenoveerde faculteitsgebouw. Wellicht zien wij u bij een 
van de volgende evenementen: Op 3 september de Gemma 
Frisius lezing/Opening Academisch Jaar met Daan Roovers, 
Denker des Vaderlands. En 31 oktober, 1 en 2 november de 
feestelijke opening van de Beurs.

Detail trapleuning

Doorkijk langs de raampartij

De trap tijdens de renovatie

1e verdieping nu

1e verdieping vroeger

Trappenhuis nieuw Ontdekte spoorrails

Finishing touch aan de klok



In februari van dit jaar zetten 
acht partijen hun handte-
kening onder de samenwer-
kingsovereenkomst, wat de 
oprichting betekende van 
DataFryslân. Provincie Fryslân, 
de gemeenten Leeuwarden, 
Súdwest-Fryslân en Smal-
lingerland, Rijksuniversiteit 
Groningen, NHL Stenden 
hogeschool, het CBS en het 
Fries Sociaal Planbureau willen 
datagestuurd werken “een 
flinke boost” geven.
Het idee ervoor ontstond al in 
2013, vertelt Simons. “Toen al 
leefde bij meerdere instanties 
het gevoel van ‘we moeten 
iets met data’. Wat kunnen 
we ermee, hoe kunnen we het 
inzetten om tot maatschappe-
lijk nut te komen?”

Uiteindelijk was het Cultu-
rele Hoofdstad 2018 dat tot de 
oprichting van DataFryslân zou 
leiden. Simons: “De indieners van 
het bidbook voor CH2018 hadden 
al oog voor data. Ze wilden de 
activiteiten in het culturele jaar 
nauwgezet volgen. Door het 
meten van de effecten ervan, of 
dat nu ging om economische, 
infrastructurele effecten of het 
meten van bezoekers stromen 
tijdens het bezoek van de Reuzen 
aan Leeuwarden.”

Toen Leeuwarden/Fryslân de 
Culturele Hoofdstad kreeg toe-
gewezen, werden de partijen van 

wat nu DataFryslân is bij elkaar 
gezet. “Toen zijn we al begonnen. 
We zijn dus al vijf jaar samen bezig  
en in die tijd zijn we naar elkaar 
toegegroeid. Dat succes heeft de 
doorslag gegeven om er nu struc-
tureel mee verder te gaan.”

De nieuwe organisatie heeft een 
kantoor bij Campus Fryslân. “De 
universiteit is een unieke biotoop, 
een bolwerk van kennis. Dat werkt 
heel inspirerend. En er ontstaan 
ongetwijfeld dwarsverbanden tus-
sen de universiteit en DataFryslân. 
Studenten kloppen al bij ons aan.”

Medio april werd de staf inge-
vuld. Simons: “Na de onderteke-
ning in februari zijn we begonnen 
met werven. DataFryslân kan 
de eerste twee jaar over 7,5 fte 
beschikken, die worden ingevuld 
door 15 mensen. De meeste pro-
grammaleiders en data-scientists 
werken parttime. Ze laten gaten 
achter in de organisaties waar ze 
vandaan komen. Die gaten wor-
den weer door anderen ingevuld. 
Dat zorgt voor kenniscirculatie, 
iets wat we erg belangrijk vinden.”

DataFryslân werkt met drie 
speerpunten: hub, lab en podium. 
Simons legt uit: “Hub betekent 
het in kaart brengen van het 
datalandschap van Fryslân. Overal 
in de provincie zijn databases en 
bruikbare data. Dat willen we op 
een rijtje zetten, om vervolgens 
te kijken hoe we dat met elkaar 
kunnen verbinden. Hub heeft twee 

onderzoeksdomeinen: toerisme 
en recreatie, en sociaal. Binnen 
die thema’s gaan we programma’s 
opzetten die een regionaal belang 
hebben. Dat zou kunnen gaan 
over actuele thema’s als verzilting, 
krimp, de energietransitie en 
toerismestromen.”

Het lab is de speeltuin, de plek 
waar naar hartenlust geëxpe-
rimenteerd kan worden. “Wat 
kun je allemaal met data en wat 
levert dat op? Het mooiste is als 
resultaten uit het lab te gebruiken 
zijn voor het derde speerpunt, 
podium. Dat staat voor het delen 
van onze uitkomsten. Om der-
den – of dat nu overheidsinstan-
ties, bedrijven of particulieren 
zijn – kennis te laten maken met 
de kracht van data. Dat gebeurt 
onder meer door masterclasses 
en workshops.”

“Met data gaat een wereld van 
mogelijkheden open, veel data is 
openbaar en goed te koppelen. 
Een gemeente heeft vaak veel 
meer bruikbare data dan men zich 
bewust is. Dat in kaart brengen is 
de eerste stap. Vervolgens kunnen 
we aan de slag met modellen. 
Dat kan gaan over de zelfrijdende 
auto’s en de ethische kant van 
artificiële intelligentie. Maar 
bijvoorbeeld ook over Wetterskip 
Fryslân, dat met drones de Friese 
kust wil bewaken. Ik fantaseer een 
beetje, maar er is voldoende te 
bedenken.”

Er kan heel veel met data, maar 
uiteindelijk beoogt DataFryslân 
praktisch nut. Simons: “Ik geloof 
dat we als data-organisatie een 
connectie kunnen maken met 
concrete oplossingen of beleid. 
Vroeger werd een probleem eerst 
onderzocht, daarna werd een 
oplossing bedacht en een jaar 
later keek je hoe dat uitgepakte. 
Met data kun je elke dag bijsturen, 
die techniek kan enorm helpen. 
Dat is heel spannend. Data is geen 
heilige graal, het gaat erom hoe je 
het slim en effectief kunt inzetten. 
Het inzetten van data moet de 
samenleving beter maken.”

4

Na een periode van vier jaar (1 
mei 2015 - 1 mei 2019) zijn wij 
verheugd te vermelden dat de 
benoeming van drs. Piet Bouma 
met vijf jaar verlengd is. Bouma 
is directeur bedrijfsvoering bij 
Campus Fryslân en mede-verant-
woordelijk voor de realisatie van 
deze elfde faculteit van de Rijks-
universiteit Groningen.

Piet Bouma 
herbenoemd

“Als data- 
organisatie  
maak je een  
connectie met 
concrete  
oplossingen  
of beleid. ”

  DataFryslân brengt Friese datalandschap in kaart 
‘Data is geen heilige graal; het moet 
de samenleving beter maken’
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Rudolf Simons voor de Beurs waar DataFryslân is gevestigd (Foto: Sebastiaan van den Brink)

Pionieren, dat is het. Als ontdekkings-
reizigers een pad vinden en effenen 
door de nieuwe, overweldigende wereld 
van data. “Er was eerst helemaal niks. 
Geen kantoor, geen domeinnaam,  
geen staf.” Rudolf Simons lacht als hij 
terugdenkt aan het prilste begin. Dat 
pionieren was dé reden dat Simons,  
tot dan ambtenaar bij de gemeente 
Leeuwarden, solliciteerde op de functie 
van coördinator van Data Fryslân.  
De nieuwe Friese ‘data-autoriteit’  
vond onderdak bij Campus Fryslân.

DOOR GERARD DE JONG
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Dat er ontzettend veel verschillende definities van Salience 
bestaan ontdekte Vincent Boswijk tijdens de onderzoeksstage 
die deel uitmaakte van zijn master Multilingualism. Salience 
zou je kunnen vertalen naar ‘opvallendheid’, al dekt dit nog 
niet helemaal de lading. Of er aan de basis van alle definities 
van Salience iets ligt wat de verschillende definities verbindt 
onderzoekt promovendus Vincent Boswijk momenteel.  

DOOR INGE NUMMERDOR

Waterschap Zuiderzeeland 
kwam in haar zoektocht naar 
hoe ze hun werk dicht bij 
jongeren kunnen brengen min 
of meer bij toeval uit bij de 
RUG. Eerstejaars studenten 
Responsibility & Leadership 
pakten het project voortva-
rend op: nog geen jaar later is 
er een game in ontwikkeling 
en bloeit er een vruchtbare 
samenwerking, waarin drie 
verschillende onderwijsni-
veaus samenkomen. 

Als het goed is dan zorgen de 
waterschappen ervoor dat we 
droge voeten houden. Voor veel 
mensen reikt de kennis over wat 
de waterschappen in ons land 
doen niet verder dan dat. Daar is 
niets mis mee, maar in een tijd 
waarin het werk van waterschap-
pen misschien wel belangrijker 
is dan ooit, wil men dat ook laten 
zien. 

Zuiderzeeland – dat de provin-
cie Flevoland en aangrenzende 
gebieden bedient – zet sterk in 
op vernieuwing. Het waterschap 
heeft een eigen innovatielab. 
“Onze experimentele fabriek, 
zoals we het noemen,” zegt Inez 
van Maanen, projectleider van 
het innovatielab. “Het waterschap 
kreeg vanuit het mbo in Lelystad 
de vraag om een lesprogramma 
te ontwikkelen over de circulaire 
economie. Wij zijn heel actief 
bezig met dat thema, dus dat 
sprak ons aan. Intern hebben we 
gebrainstormd over hoe we dat 
het beste konden aanpakken. We 
benaderden het ‘game center’ 
van Windesheim in Zwolle, en 
plots kwamen we ook in contact 
met de RUG. Toen dachten we: 
ja! Hoe mooi zou het zijn om voor 
dit project drie lagen onderwijs – 
mbo, hbo en wo – met elkaar en 
het waterschap te verbinden? Dat 
was het gouden ei, hier hebben 
we iets in handen, dachten we. 
Het viel perfect samen.”

De eerstejaars studenten 
Responsibility & Leadership in 
Leeuwarden werden eerst onder-

gedompeld in het werk van het 
waterschap. “We gaven ze een 
rondleiding door ons hoofdkan-
toor, dat genomineerd is voor het 
meest duurzame bouwproject, 
en de studenten gingen mee naar 
een gemaal en naar een waterzui-
vering om te zien hoe het zuive-
ringsproces werkt. Daarna kwam 
de vraag: hoe vertalen we dit alles 
naar een game? En dat was echt 
heel gaaf: we waren echt onder 
de indruk van de creatieve ideeën 
waar de studenten mee kwamen. 
Het werk van een waterschap en 
in het bijzonder onze inspannin-
gen op de circulaire economie 
kent niet iedereen. De vraag was 
dan ook: Hoe creëer je meer 
bewustwording onder leerlingen? 
Daar bedachten de studenten 
allerlei vormen voor. Door in 
verschillende levels te spelen 
bijvoorbeeld. Eerst speel je een 
level over de provincie, en als je 
dat hebt uitgespeeld komt een 
level over het werk van het water-
schap in de landelijke context. 
De vertaalslag die gemaakt werd, 
dat vond ik heel knap. Studenten 
denken vanuit hun eigen leeftijd 
en belevingswereld. Dat was wat 
we nodig hadden. Daarnaast 
waren ze invoelbaar, gedreven, 
ze gingen er vol voor. Daar was ik 
echt van onder de indruk.”

De game is nog in ontwikke-
ling, maar volgens Van Maanen is 
de samenwerking nu al geslaagd. 
“Bewustwording van de circulaire 
economie en de rol die water-
schappen, maar ook de mensen 
zelf hierin kunnen spelen, is 
cruciaal. Juist daarom is het 
zo belangrijk om in contact te 
komen met jongeren. We willen 
de buitenwereld naar binnen 
halen. Dat begint bij de jeugd. Ze 
leren ervan, en komen ook thuis 
met een verhaal over waar we 
mee bezig zijn. Alle verbindingen 
die in dit project gelegd zijn – tus-
sen verschillende onderwijslagen, 
en met ons als waterschap – dat 
is echt heel bijzonder.”

Salience, een complex 
taalkundig begrip nader 
verklaard

Studenten aan de 
slag voor Waterschap  
Zuiderzeeland

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

Medewerkers
Dr. Tessa van der Voort, universitair docent 
Duurzaamheid en Milieuwetenschappen;  
Anno Bunnik, ontwikkelaar Data Research Centre;  
Dr. Sepideh Yousefzadeh, UCF docent Global Health; 
Heleentje Swart, UCF docent Language and Culture; 
Ineke Visser, Prospective student officer;  
Marijke Huisman, medewerker Student Service Ddesk; 
Dr. Jelske Dijkstra, onderwijsontwikkelaar;  
Elizabeth Arkema, projectcoördinator huisvesting; 
Janneke Kommerie, stagiaire bestuurssecretariaat;  
Dr. Rogier van der Wal, onderwijsontwikkelaar

Promovendi
Eko Rahmadian en Sofie Dreef 
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“Ik ben vroeger altijd gefasci-
neerd geweest door Zweden en 
heb me daarom aangemeld voor 
de bachelor Scandinavische talen. 
De focus in de opleiding lag (toen) 
op het leren van Zweeds, Noors of 
Deens en uiteraard kwam lite-
ratuur aan bod. Op een gegeven 
moment kwam ik in aanraking met 
sociolinguïstiek en daar werd mijn 
interesse gewekt. Een logische ver-
volgstap was de master Multilingu-
alism, zo kwam ik in Leeuwarden 
terecht. Tijdens mijn eindstage/
scriptie-periode kwam de vacature 
voor mijn huidige PhD-positie 
voorbij en daar heb ik op gesollici-
teerd,” aldus Boswijk.

Taalkundige Vincent Boswijk 
begon met het verzamelen van ver-
schillende definities van Salience. 
Om het onderzoek af te bakenen 
koos hij er zes en ging aan de hand 
van deze definities aan de slag met 
een eyetracker onderzoek. In dit 
onderzoek kregen proefpersonen 
gemanipuleerde zinnen voorgelegd 
en werd gekeken naar verwijding 
van de pupillen. “Pupilgrootte 
verandert bijvoorbeeld wanneer je 
je iets probeert te herinneren, of 
wanneer je aandacht ergens door 
wordt getrokken. Het vergroten 
van de pupillen heeft te maken met 
de cognitieve zwaarte van de taak 
(ofwel de hoeveelheid verwerkings-
kosten). Bij bepaalde gemanipu-
leerde zinnen zagen we inderdaad 
dat de pupil groter werd.” Het was 
duidelijk dat er een proces aan 
de gang was, maar welk proces 

dit precies was? Dat gaat Boswijk 
verder onderzoeken aan de hand 
van een EEG.  

Je kunt cognitie op veel verschil-
lende manieren meten. Met de 
EEG meet je hersenactiviteit terwijl 
je mensen taken laat uitvoeren. Je 
kan dan met milliseconde-precisie 
zien op welk punt bepaalde proces-
sen plaatsvinden. Het meten van 
hersenactiviteit met EEG vertelt 
dan ook veel meer over de proces-
sen die een rol spelen bij taalver-
werking dan de pupilgrootte. In 
zijn aankomend onderzoek ligt de 
focus specifiek op sprekers van het 
Fries. Zij zullen moeten uitwijzen 
of er een effect is en welk effect 
dit dan is met betrekking tot het 
spreken van meerdere talen.

 “Het moeilijke met mijn onder-
zoek is dat het heel theoretisch 
en abstract is. Mij wordt weleens 
gevraagd wat de relevantie is. 
Voor mij als taalkundige is dit heel 
duidelijk maar ik kan me voor-
stellen dat de resultaten van mijn 
onderzoek voor het brede publiek 
op het eerste gezicht minder 
relevant lijken. Aan de basis van 
het onderzoek ligt een theoretisch 
raamwerk dat zichzelf tegen lijkt te 
spreken. Ik hoop dat mijn onder-
zoek bijdraagt aan de realisatie van 
een eenduidig en kloppend raam-
werk. Een raamwerk dat verklaart 
waarom bepaalde taalkundige 
varianten de voorkeur genieten 
boven andere varianten en waarom 
taal verandert in de richting waarin 
het verandert.”

Vincent Boswijk

Vincent Boswijk (25) 
werkt sinds 1 oktober 
2017 bij RUG/Cam-
pus Fryslân aan zijn 
promotieonderzoek 
genaamd ‘Untangling 
Linguistic Salience’. 
Hiervoor ronde hij de 
MA Multilingualism 
en BA Scandinavische 
talen en culturen 
(tegenwoordig: Euro-
pese talen en culturen) 
af, beide aan de Rijks-
universiteit Groningen.

Salience heeft onder andere te maken met opvallend-
heid. Het is lastig om dit te visualiseren. Als voorbeeld 
gebruikt Vincent het volgende: neem 9 grijze stippen 
in een vierkant, allemaal even groot, zelfde kleur en op 
gelijke afstand van elkaar geplaatst. Wat valt je dan op? 
Waarschijnlijk niks. Maar als een van de negen stippen 
rood zou zijn dan is dat een opvallendheid. Dat concept 
is veel beschreven, maar in taal heb je eigenlijk hetzelfde 
concept alleen is het niet te visualiseren. Het gaat dan 
om klanken, woorden, of om een stroom van geluiden. 
Ook hierin kunnen bepaalde onderdelen meer opvallen 
dan andere. Van deze opvallendheid wordt gedacht dat 
het een belangrijke rol speelt in hoe we dingen verwerken 
in onze hersenen.



We waren al een kwartier aan het praten, toen hij bijna veront-
schuldigend vroeg: “Maar… Is dit eigenlijk wel waarom je me 
wilde interviewen?” Dat was het niet, maar Andrej Zwitter - de 
nieuwe decaan van Campus Fryslân – had toen al een flinke 
boom opgezet over big data. De week ervoor had de Leeuwarder 
Courant hem geïnterviewd over het onderwerp, dat hij zijn pas-
sie noemt. Dat laatste is niets teveel gezegd. Zwitter is bevlogen 
als het gaat om hoe wij ons als mens verhouden tot de databerg 
die we met z’n allen produceren, en welke invloed we daar (nog) 
op kunnen uitoefenen.

De enige manier om nog te ontsnappen aan het sleepnet van digi-
tale veelvraten die je data verzamelen is in een hutje op de hei te gaan 
wonen. Zwitter: “Off the grid gaan is eigenlijk de enige oplossing om 
niet meegezogen te worden in de vortex van dataverzameling. Maar 
dat heeft enorme sociale implicaties en is niet realistisch. Normaal 
heb je invloed op je omgeving en het bestuur, in de politiek met verkie-
zingen bijvoorbeeld. Maar tech-reuzen als Facebook en Google kun-
nen gewoon hun gang gaan. We zouden ook invloed moeten kunnen 
uitoefenen op wat zij met onze data doen.”

De decaan - die Big Data Governance onderwijst - vindt dat hier een 
rol is weggelegd voor de overheid. “Zij zou moeten faciliteren dat het 
brede publiek gehoor vindt over wat er met onze data gebeurt. De EU 
speelt daar al een sterke rol in - denk aan het toezicht op partijen als 
Facebook en Google, die soms op de vingers worden getikt - maar nog 
niet genoeg. De burger moet aan de tafel komen te zitten en hierover 
mee kunnen praten.”

Dat begint met wat hij digital literacy noemt: we moeten ons bewust 
worden van welke data er over ons worden verzameld en wat daar mee 
gebeurt. Het interview met Zwitter in de Leeuwarder Courant stond 
in het regiokatern. Liever had hij gezien dat het stuk in het datakatern 
had gestaan. Dat katern bestaat alleen nog niet, en dat bevreemdt 
hem. “Nieuws over big data moet in de normale media komen te staan. 
We hebben regio- en sportkaternen, waarom geen internetkatern? We 
brengen de meeste tijd van onze dag door op internet! Ik wil in de krant 
lezen over de gevolgen van big data op ons leven.”

Een internetkatern in de Leeuwarder Courant. Dat meer doet dan 
alleen de nieuwste snufjes behandelen, maar ingaat op regelgeving, 
de invloed die we kunnen uitoefenen op tech-reuzen en de ethische 
kant van de datazaak behandelt. Ik vind het geen slecht idee. Het 
vergroot het bewustzijn over iets waar we nagenoeg de hele dag mee 
bezig zijn - of dat nu een appje sturen is of het internet voor werk en 
studie gebruiken - maar slechts zelden bij stil staan. En een inter-
netkatern in de krant heeft nóg een voordeel: de papieren krant kan 
gewoon bezorgd worden bij die hutjes op de hei.

Gerard de Jong
  

Hoe ben je bij Campus Fryslân 
terecht gekomen?
“Ik heb Campus Fryslân leren 
kennen door Andrej Zwitter. Des-
tijds werkten we samen aan een 
Erasmus Mundus-master bij de 
Faculteit der Letteren van de Rijks-
universiteit Groningen. Ik werd 
meteen enthousiast toen Andrej 
mij over Campus Fryslân vertelde. 
Het was op dat moment echt een 
nieuw project, een soort start-up 
eigenlijk. Ik ben van nature erg 
creatief en nieuwsgierig en denk 
graag samen met anderen na over 
hoe structuren en procedures bij 
elkaar moeten worden gebracht. 
Vooral de interdisciplinariteit en 
het internationale karakter trokken 
mij enorm.’’

Hoe bevalt het werken in  
Leeuwarden?
“Ik werk graag in Leeuwarden en 
vind het leuk om te ontdekken 
welke mogelijkheden de stad en 
provincie bieden aan de internati-
onale gemeenschap. Mijn ervaring 
als expat is dat Groningen en 
Leeuwarden veel overeenkomsten 
hebben. Leeuwarden heeft veel 
potentie om een internationale hub 
te worden. De Europese Culturele 
Hoofdstad 2018 was daar slechts 
het begin van!

Met de komst van Campus Frys-
lân is er een nieuwe ruimte gecre-
eerd waar de internationale en 
lokale gemeenschap samenwerken 
en gezamenlijk impact creëren. 
Zo heeft mijn werk in Leeuwarden 
me de mogelijkheid gegeven om 
met de lokale overheid samen te 
werken bij internationaliserings-
projecten, wat ik heel leuk vind.” 

Wat is jouw motivatie?
‘’Mijn persoonlijke motivatie is het 
creëren van een internationale 
omgeving. Leerervaring heeft meer 
impact wanneer je wordt blootge-
steld aan ideeën en manieren om 
dingen anders te doen. Verder wil 

ik voor iedereen mogelijkheden 
creëren. Een university college is 
duurder dan normaal onderwijs. 
Niet iedereen kan dat betalen. 
Daarom heb ik samen met Indira 
van der Zande en Inge Nummerdor 
gewerkt aan de oprichting van de 
University College Fryslân Foun-
dation, waarmee we financierings-
mogelijkheden voor studiebeurzen 
aan willen trekken.”

Wat houdt je baan precies in?
“Mijn belangrijkste doel binnen 
Campus Fryslân is het werven van 
internationale studenten. Om dit 
doel te bereiken, werk ik samen 
met collega’s van Campus Fryslân 
en van centrale afdelingen van de 
Rijksuniversiteit Groningen. In het 
begin van het academisch jaar ligt 
de focus op non-EU landen, omdat 
studenten uit die landen zich eer-
der moeten aanmelden vanwege 
visumaanvragen. In het tweede 
deel van het seizoen reis ik af naar 
Europese landen om deel te nemen 
aan evenementen. In mei evalueer 
ik het afgelopen jaar met het mar-
ketingteam en bepalen we of we 
onze koers het komende studiejaar 
moeten bijsturen.”

Wat voor soort internationale 
relaties heb je?
‘’Ik heb meerdere samenwerkings-
partners en relaties. Binnen de 
campus werk ik met verschillende 
teams, maar ook met RUG-cen-
traal. Van daaruit kom ik vaak in 
contact met vertegenwoordigers 
en netwerken in verschillende 
landen. Ook werk ik veel samen 
met NESO-kantoren, zij promoten 
het Nederlandse hoger onderwijs 
in verschillende landen. Dan heb 
je nog de vele universiteiten waar 
ik samenwerkingen mee zoek, 
bijvoorbeeld voor het creëren van 
de studentenuitwisseling in het 
derde jaar van de bachelor. Ik moet 
er dus voor zorgen dat we genoeg 
en de juiste partners hebben. Het 

heeft meerdere lagen, omdat we 
ook samenwerkingen aangaan op 
het gebied van onderzoek, bijvoor-
beeld gezamenlijke onderzoeks-
projecten, joint PhD’s, supervisie of 
het creëren van gezamenlijke mas-
terprogramma’s. Maar het meeste 
face-to-face contact heb ik toch 
met de aankomende studenten.’’ 

Hoe ervaren de internationale 
studenten Leeuwarden en  
Campus Fryslân?
‘’Onze internationale studenten 
hebben het erg naar hun zin. 
De bachelorstudenten wonen 
natuurlijk bij elkaar en organise-
ren veel activiteiten. Wat betreft 
activiteiten in Leeuwarden denk ik 
dat er meer aanbod zou moeten 
zijn qua cultuur en sport. Ik denk 
dat het ook tijd nodig heeft. Als er 
meer studenten komen, komen er 
vanzelf meer verenigingen, groe-
pen en clubs. Dat vergt natuurlijk 
ook initiatief van de studenten zelf. 
Maar over het algemeen zijn de 
studenten blij met de community 
en de activiteiten die er georgani-
seerd worden.‘’

Amaranta Luna Arteaga zet 
zich iedere dag in voor een  
internationaal Campus Fryslân
DOOR JOJANNEKE DIERSSEN

Hutje op de hei

“Leerervaring 
heeft meer impact 
wanneer je wordt 
blootgesteld aan 
ideeën en manie-
ren om dingen 
anders te doen.”Column
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Gerard de Jong is hoofdredacteur van de Bildtse Post en 
daarnaast freelance journalist. Voor Verbindt schrijft hij 
regelmatig opiniërende columns.

Amaranta Luna Arteaga

Amaranta Luna Arte-
aga (34) is Student 
Recruitment & Inter-
nationalisation Officer 
bij Campus Fryslân. 
Ze studeerde Inter-
national Relations 
aan de Tecnológico de 
Monterrey en Huma-
nitarian Action aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen. Amaranta 
komt oorspronkelijk 
uit Teacalco, Morelos 
in Mexico en woont 
sinds tien jaar met veel 
plezier in Nederland.

JAARGANG 4 NR. 1 EDITIE ZOMER 2019 WWW.RUG.NL/CF



7

De SDGs vormen de basis van 
het Global Responsibility & Lea-
dership (GRL) bachelorprogramma 
van University College Fryslân. In 
het GRL-programma maken stu-
denten kennis met de SDGs in ver-
schillende vakken, overkoepelende 
seminars en hun onderzoeksstage. 
Ze leren ook de complexiteit van 
de SDGs kennen, bijvoorbeeld hoe 
ze onderling zijn verbonden, maar 
ook hoe ze elkaar soms lijken tegen 
te spreken en hoe ze hiermee om 
kunnen gaan. Studenten volgen 
lessen in onder andere economie, 
politieke wetenschappen, global 
health, informatietechnologie, 
psychologie, earth & environment 
en leiderschap. Daarnaast doen ze 
vaardigheden op in onderzoek en 
interculturele samenwerking. Na 
een brede basis in jaar 1 specia-
liseren zij zich door de keus voor 
een van de drie Majors te maken: 
Responsible Planet, Responsi-
ble 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. Deze 
keer is dat SDG 3: Goede gezond-
heid en welzijn.

SDG 3 focust op de gezondheid 
en het welzijn van de wereldbevol-
king. Denk hierbij aan verbeteren 
van de algemene levensverwach-
ting en het verminderen van de 
sterftecijfers onder moeders en 
kinderen. Deze problemen worden 
op veel verschillende manieren 
benaderd: betere toegang tot zorg, 
verminderen van luchtvervuiling 
en meer financiering voor medisch 
onderzoek. Naast deze algemene 
doelen wordt er ook aandacht 
besteed aan specifieke ziekten 
zoals HIV en AIDS, tuberculose, 
malaria en verscheidene niet over-
draagbare aandoeningen.

Recentelijk is er op het gebied 
van HIV een doorbraak gemaakt. 
The New York Times meldt dat het 

wetenschappers voor het eerst 
sinds 2007 gelukt is om iemand die 
geïnfecteerd is met HIV te genezen. 
De geneeswijze, een beenmerg-
transplantatie, is een neveneffect 
van een behandeling voor leukemie 
en is daardoor nog niet structureel 
inzetbaar voor de geïnfecteerde 

populatie. Het biedt echter wel 
nieuwe kansen voor vervolgonder-
zoek. Hoe zo’n vervolgonderzoek 
kan worden vormgegeven is een 
vraag die onze studenten leren te 
beantwoorden.

In de bachelor GRL is SDG 
3 daarnaast specifiek terug te 
vinden in vakken als: Introduction 
to Global Health, Applied Social 
Psychology en Innovative Techno-
logies for Sustainable development 
in Health. In deze vakken komen 
vragen aan bod die draaien om 
ziekte en gezondheid op lokale 
en mondiale schaal, zoals: Wat is 
de definitie van gezond zijn? Hoe 
zorgen we ervoor dat de bevolking 
zich blijft inenten tegen overdraag-
bare ziekten? En wat kunnen we 
doen aan de verdeling van ziekte-
last over de hele wereld?

Naast de gezondheid van anderen 
stimuleren we onze studenten om 
aan hun eigen gezondheid te den-

ken. Zo werd er onlangs een gratis 
Health Check aangeboden en orga-
niseren de studenten regelmatig 
zelf een yoga- of pingpong-sessie 
in hun gezamenlijke woning aan de 
Kanaalstraat.

Sustainable Development Goals als inspiratiebron

Goede gezondheid en welzijn

De 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Foto: ShutterstockSDG 3: Goede gezondheid en welzijn

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 opleiding Global 
Responsibility & Leadership.    
DOOR JORIS OONK
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Heeft uw organisatie 
een vraagstuk en wilt 
u onderzoek laten 
doen door ambi-
tieuze studenten, 
onder begeleiding 
van wetenschap-
pelijke experts die 
bovendien voor u aan 
de slag gaan met een 
oplossingsrichting? 
Stuur een mail naar 
livinglabs-cf@rug.nl 
en wij nemen contact 
met u op.

“In de bachelor 
komt SDG 3 aan 
bod door vragen 
die draaien om 
ziekte en gezond-
heid op lokale en 
mondiale schaal.”



Column
Jorrit van der Wal – Student master Governance and Law 
in Digital Society 

Anniek - 1e jaars student 
Global Responsibility & 
Leadership
“Leeuwarden is leuker dan ver-
wacht. Het is wel wat anders dan 
Rotterdam natuurlijk, maar ook 
hier is er van alles te doen. Zelf 
vind ik het Fries Museum bijvoor-
beeld erg leuk, die hebben we 
bezocht nadat we tijdens de intro-
ductieweek gratis entreetickets 
kregen. Verder ondernemen we 
veel met onze groep: samen spor-
ten we en gaan we uit en na de 
colleges zien we elkaar thuis ook 
weer. Ik ben blij met onze gezel-
lige groep waarmee we samen 
de stad leren kennen. Want zo is 
Leeuwarden zo gek nog niet!”

Frida - 1e jaars student Global 
Responsibility & Leadership
“Hoewel mijn verwachtingen 
van Leeuwarden niet al te hoog 
waren, ben ik toch naar Friesland 
verhuisd. Het gave programma 
trok me daarbij over de streep. 
Inmiddels heb ik de stad leren 
kennen en kan ik zeggen dat het 
verrassend leuk is. In het weekend 
worden er leuke evenementen 
georganiseerd en gaan we uit met 
onze community. Ook kan je hier 
goed shoppen. Zelf ga ik graag 
naar de vinyl stores en op vrijdag 
naar de markt. Daar verkopen ze 
echt lekkere dingen!”

Leeuwarden 
Studentenstad
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Wilt u op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen 
het academische klimaat van Friesland? Dan is dit hét 
moment om CF te gaan volgen via onze social media. 
- Volg Campus Fryslân via Twitter: @CampusFryslan
-  Like ons op de Facebookpagina van Campus Fryslân:
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College Fryslân: UCFryslan.

- Ook via LinkedIn kunt u CF volgen: RUG/Campus Fryslân. 
- En op Instagram: campusfryslan
-  En natuurlijk staat altijd het laatste nieuws op de website van CF: 

www.rug.nl/cf.
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We leven in een samenleving met een nieuwe dimensie, een digitale 
dimensie die abstract en lastig te (be)grijpen is. Dit noemen we ook wel 
de digitale samenleving of de datagedreven samenleving. Een samenle-
ving waarin wij afh ankelijk zijn van digitaal-technologische elementen. 
De smartphone in onze broekzak, de smart-tv in de woonkamer en het 
gebruik van sociale media en digitale diensten zoals zoekmachines zijn 
belangrijk voor veel van wat wij doen. Hierdoor genereren en delen wij 
ontzettend veel data, wat vervolgens weer bij bedrijven en (overheids)
organisaties terechtkomen.

De technologie die we ontwikkelen en de data die we genereren kunnen 
voor allerlei zaken gebruikt worden, zowel gewenste als ongewenste 
zaken. Positief is dat men bijvoorbeeld constant met elkaar in verbinding 
staat om kennis op te doen en te delen. Het biedt ook kansen, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe markten met nieuwe producten en diensten. 
Maar we kennen ook allemaal de krantenkoppen over het misbruik van 
data door sociale- mediabedrijven en de neveneff ecten van de abstracte 
digitale wereld zoals cybercrime. Of denk aan de constante cyberoorlog 
tussen staten, waarbij bedrijven veelal tot de slachtoff ers behoren. Ook 
kun je denken aan big-datatoepassingen die de grenzen van westerse 
waarden zoals privacy opzoeken. De nieuwe samenleving kent gevaren 
en dilemma’s. En daarmee raak je het snijvlak van bestuur en recht, want 
in een wereld vol mogelijkheden is regulering van normen en waarden 
noodzakelijk.

Vanuit verschillende perspectieven kunnen wij veel invloed uitoefenen 
op de digitale wereld. Immers, de mens vormt de hedendaagse digitale 
samenleving door middel van technologie. Daarom staan wij voor de 
keuze om door middel van bestuur en recht invloed uit te oefenen op de 
technologische kaders van de datagedreven samenleving. Oft ewel, wij 
hebben invloed op de inrichting van de digitale samenleving, waarbij wij 
voor de keuze staan om bepaalde normen en waarden al dan niet te waar-
borgen.

Precies dat aspect inspireert mij, omdat ik in deze voortdurende, 
abstracte en dynamische wereld invloed wil hebben op hetgeen dat komen 
gaat. Daarom volg ik de master Governance and Law in Digital Society 
aan de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. De opleiding biedt 
mij een kans, namelijk de kans mij te verdiepen in vraagstukken binnen 
de datagedreven samenleving. Hierdoor kan ik vanuit een juridisch en 
bestuurskundig perspectief nieuwe ontwikkelingen analyseren, om vervol-
gens bedreigingen te minimaliseren en kansen te benutten.

De vrijdagmarkt op het Wilhelminaplein (Foto: Jojanneke Dierssen) 

Het Fries Museum (Foto: Jojanneke Dierssen)

De digitale 
wereld draait 
door

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 bachelorstudenten Global 
Responsibility & Leadership.
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