
Het Datalab Fryslân staat in de steigers. Het datalab is een initiatief van kennisinstel
lingen en overheden die samen met het bedrijfsleven data science op grote schaal willen 
gaan toepassen. Daartoe moet ook het onderwijs en onderzoek op orde zijn. Campus 
Fryslân heeft plannen om data science op masterniveau op te nemen in het scala van 
masterprogramma’s. De NHL Hogeschool is onlangs gestart met het lectoraat Data  
Science en heeft dr. Ioannis Katramados aangetrokken als lector (lees verder op pagina 2).
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De minister van onderwijs heeft 
de aanvragen voor het nieuwe 
bachelorprogramma Global 
Responsibility and Leadership 
van Campus Fryslân en drie 
masters goedgekeurd. 

“Met de bacheloropleiding Global 
Responsibility and Leadership 
(GRL) heeft Campus Fryslân de 
ambitie bewuste, verbindende en 
actieve wereldburgers voor de toe
komst op te leiden. De bachelor
opleiding GRL is een University 

College en kenmerkt zich door 
kleinschalig en intensief onderwijs, 
selectie aan de poort, residentieel 
onderwijs en een internationale 
leeromgeving.

Masters
De minister heeft ook twee master
tracks goedgekeurd die september 
2017 al van start gaan. Governance 
& Law in Digital Society (in samen
werking met RUG/Rechtsgeleerd
heid en Thorbecke Academie NHL) 
en Tourism Geography and Planning 

(in samenwerking met RUG/
Ruimtelijke Wetenschappen en 
Stenden). Daarnaast heeft ook 
het masterprogramma Sustaina
ble Entrepreneurship een goed
keurings stempel van de minister 
gekregen.

Toets Nieuwe Opleiding (TNO)
Nu de opleiding GRL en de master 
Sustainable Entrepreneurship 
positief zijn beoordeeld, is de 
volgende stap de Toets Nieuwe 
Opleiding (TNO) van de Nederlands 

Vlaamse Accreditatie Organisatie 
(NVAO). Toetsing van een nieuwe 
opleiding door de NVAO moet 
ervoor zorgen dat de opleiding aan 
eisen van kwaliteit en organisa
tie voldoet. Wanneer het nieuwe 
University College  en de master 
Sustainable Entrepreneurship 
deze toetsing hebben doorstaan, 
kunnen de opleidingen daadwer
kelijk beginnen. Deze zullen naar 
verwachting starten in september 
2018.

Prof. dr. Jouke 
de Vries
Over de start van RUG/
Campus Fryslân  p.4

Suzan  
Christiaanse 
“De link tussen het ver
dwijnen van voorzieningen 
en bevolkingskrimp is niet 
zo duidelijk aanwezig”    
p.6

Meertaligheid 
Column Gerard de Jong   
p.6

Anne Jan Zwart
“Kloof tussen onderwijs 
en bedrijfsleven moet 
kleiner” p.7

Datalab Fryslân krijgt vorm: 

Een nieuwe generatie  
datawetenschappers

In dit nummer:

Goedkeuring minister voor programmá s Campus Fryslân

Ioannis Katramados (foto: NHL Hogeschool)



Dr. Elena Cavagnaro: 

Experimenteren met waste reduction  
op Welcome to the Village

Elena Cavagnaro (foto: Stenden)

“Ik doe allerlei soorten onderzoek: 
van wetenschappelijk tot meer 
toegepast onderzoek. Op Stenden 
hebben we ons bezig gehouden met 
toegepast onderzoek naar waste 
reduction, en voeren we inter
venties uit op festivals. Zo hebben 
we vorige zomer geëxperimen
teerd op Welcome to the Village, 
een driedaags muziekfestival in 
Leeuwarden. In samenwerking 
met de Nationale Hogeschool voor 
Toerisme en Verkeer (NHTV) in 
Breda wilden we erachter komen of 
bezoekers van festivals te bewegen 
zijn om hun sigarettenpeuken op 
te ruimen. Marisa de Brito van de 
NHTV en ik vormden een soort van 
coalitie met Green Events. Green 
Events vertegenwoordigt de grote, 
landelijke festivals. Innofest zet 
festivals in als living labs voor inno
vatie. Een van de grootste krachten 
achter Innofest is Welcome to the 
Village. Zij zijn al sterk betrokken 
bij duurzaamheid maar wilden nog 
een stap verder, ook met het oog 
op Leeuwarden Fryslân 2018.”

“Men denkt dat één peuk geen 
verschil maakt, maar dat doet 

het wel. Een sigaret bestaat bijna 
helemaal uit chemische stoffen, 
die gewoonweg niet in de natuur 
thuishoren. Op festivals is dit 
een groot probleem. Festivals zijn 
meestal buiten. Bezoekers willen 
niet ver lopen naar een afvalbak en 
helemaal wanneer de festival ganger 
drank op heeft, is de motivatie om 
rommel op te ruimen minder sterk. 
De bezoeker zit in een roes, staat 
misschien op de dansvloer, en heeft 
geen zin om dat te onderbreken. 
We willen deze mensen toch zo ver 
krijgen om hun sigarettenpeuken 
niet op de grond te gooien.”

Welcome to the Village
“Alle partijen waren erg enthou
siast om aan het onderzoek te 
beginnen. Welcome to the Village 
houdt haar festival in een prach
tige omgeving: de Groene Ster in 
Leeuwarden. Hun uitdaging is om 
de omgeving zo schoon moge
lijk te houden. Afgelopen zomer 
begonnen we met onze eerste 
twee interventies, om erachter te 
komen wat het beste zou werken. 
Het experiment werd uitgevoerd bij 
het podium Blessum – een redelijk 

afgeschermd stuk grond en relatief 
klein. Hierdoor konden we alles 
goed bijhouden en zien of een 
interventie had gewerkt.”

Asbakken en plakwanden
“De eerste interventie, het gratis 
uitdelen van draagbare asbakken, 
werd heel goed ontvangen. De 
bezoekers reageerden erg enthou
siast op ons en we zagen dat de 
asbakken daadwerkelijk gebruikt 
werden. Hoewel de asbakken niet 
helemaal duurzaam waren, was het 
een goede oplossing. De sigaretten
peuken werden in de asbak gedaan 
en de asbakken werden in de prullen
bak geleegd. Aan het eind van de 
dag was het aantal sigarettenpeu
ken dat bij Blessum op de grond lag 
aanzienlijk verminderd.”

“De tweede interventie was in 
samenwerking met de Academie 
voor Popcultuur en had een wat 
creatievere aanpak. Er waren 
borden gemaakt met lijnen die een 
tekening voorstelden. Het bord 
was plakkerig en eronder stond: 
‘put it out, stick it on’. Op dit bord 
kon de roker zijn of haar sigaret 

plakken. Het bleek dat dit een stuk 
minder aansprak dan de eerste 
interventie. Het bord viel vooral 
in de smaak bij kinderen, die er 
graag aan wilden zitten of er gras 
en stokjes op wilden plakken. We 
hadden zes borden, maar het was 
niet duidelijk wat het doel ervan 
was voor de bezoeker.”

Kunst
“Deze zomer gaan we aan de slag 
met ons derde experiment. Na 
ons eerste en tweede experiment 
hebben we een totaal van vierdui
zend peuken van de grond geraapt 
en verzameld. We konden ze wel 

weggooien, maar dat was niet het 
doel van ons project. Het doel was 
om mensen bewust te maken van 
de vervuiling, zodat ze vervolgens 
zorgvuldig omgaan met hun afval. 
Nu hebben we een kunstenaar 
gevonden die hiervan een kunst
werk gaat maken. Isaac Monté, een 
Belgische ontwerper, gaat van de 
filters garen spinnen en maakt hier 
vervolgens een silhouet van.”

 “Het kunstwerk wordt geïnau
gureerd op 12 april bij Stenden 
tijdens het jaarlijks congres van 
AIHR en komt hopelijk in juli op 
Welcome to the Village te staan. 
We gaan kijken hoe mensen 
hierop reageren. Bij de vorige twee 
experimenten baseerden we onze 
analyse op schattingen. Dit keer 
gaan we het niet alleen schatten, 
maar gaan we ook kijken naar wat 
voor neurologische effecten het 
heeft. Het is nog even afhankelijk 
van de bekostiging, en het kunst
werk moet natuurlijk bij het festival 
passen. Maar het zou geweldig zijn 
om het door te kunnen laten gaan.”
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Het plan was om een jaar  
in Leeuwarden te blijven, en 
dan weer terug te keren naar 
Engeland. Het liep echter 
anders voor de Griekse Ioannis 
Katramados. Hij begon, naast 
zijn promotieonderzoek aan de 
Universiteit van Cranfield, een 
bedrijf in data science. Cosmo-
nio is nu gevestigd in Leeuwar-
den, Groningen en Engeland. 
Daarnaast is hij lector Data 
Science bij NHL Hogeschool.  
“Er zijn te weinig dataweten-
schappers in het noorden.”

“Toen ik hoorde dat de NHL 
aan de slag wilde gaan met data 
science, heb ik aangegeven dat ik 
daar graag mee wilde helpen. Jaap 
van de Loosdrecht, lector Compu
ter Vision aan NHL Hogeschool, 
heeft op het gebied van computer 
vision een erg hoog niveau bereikt.  
Het werk dat hij uitvoert kan op 
veel vlakken vergeleken worden 
met wat er op een universiteit 
wordt gedaan. Daarnaast komt hij 
in zijn vak ook steeds vaker in aan
raking met data science, specifiek 
met deep learning. Ik wilde graag 
met hem samenwerken. De kwa
liteit van het lectoraat Computer 
Vision leek me een goede funde
ring voor het nieuwe lectoraat, 
Data Science.“

Data science
“Data science gaat over het ver
werken van data, ongeacht of het 
groot of klein is. Big data kan niet 
door een mens verwerkt worden, 

het is gewoonweg te groot. Er 
komt altijd een computer aan te 
pas. Het doel van het lectoraat is 
om alle soorten data te behandelen. 
NHL wil ook projecten voor echte 
klanten uitvoeren. Het is niet 
mogelijk om in alle aspecten van 
data science gespecialiseerd te zijn. 
Daar is het gewoon te groot voor. 
Onze expertise ligt bij het verwerken 
van imaging data, maar de techniek 
die we gebruiken is ook toepasbaar 
op andere soorten data.“

Imaging data
Katramados werkte met zijn bedrijf 
Cosmonio aan imaging data, waar 
heel veel data voor wordt gebruikt. 
“Alle afbeeldingen bestaan uit 
pixels, kleine elementjes. Het 
maakt voor het systeem niet uit 
wat deze elementjes uitbeelden: 
dat kunnen bacteriën in water 
zijn, een röntgenfoto, wapen of 
veiligheidsscans. Ons systeem kan 
getraind worden om abnormali
teiten te detecteren. Momenteel 
werkt Cosmonio samen met de 
Britse overheid om röntgen in te 
zetten bij het scannen van pakket
ten. Het systeem kan dan apart 
verpakte onderdelen van bijvoor
beeld wapens detecteren. Daar is 
voor een mens geen beginnen aan.”

“Voor het UMCG doen we iets 
soortgelijks, maar dan op medisch 
gebied. Het systeem herkent 
abnormaliteiten in röntgenfoto’s 
en scans. Dit is niet om het werk 
van de arts te vervangen, maar 
om het te simplificeren – zodat de 
arts in minder tijd meer werk kan 
verrichten. De meeste scans zijn 
namelijk schoon, maar een arts 
moet ze wel allemaal bekijken. 
Door het systeem krijgen de scans 
die abnormaliteiten vertonen voor

rang, daarna worden de normale,  
schijnbaar schone scans bekeken.”

Big data
Big data betekent voor iedereen 
wat anders. “Voor de ene organisa
tie is Big Data dat ze dertig gigaby
tes aan data hebben. Bij de afdeling 
Astronomie van de Rijksuniversiteit 
hebben ze het bij Big data over 
petabytes, wat een miljoen keer 
zoveel is. Het is afhankelijk van de 
complexiteit van het project waar 
je aan werkt. Bij medische afbeel
dingen is big data belangrijk omdat 
ieder mens anders is, dus voordat 
een systeem abnormaliteiten kan 
herkennen, moet het eerst genoeg 
data hebben om te begrijpen wat 
wél normaal is.“ 

“Omdat het een vrij nieuw 
onderwerp is, zijn er nog niet veel 
ontwerpers en wetenschappers 
die zich hiermee bezig houden. 
In Nederland zitten veel van deze 
ontwikkelaars meer in het midden 
van het land, niet in het noorden. 
Daarbij wordt het tot nu toe alleen 
in wetenschappelijk onderwijs 
onderwezen, niet op hogescholen. 
Ik ben blij dat ik hier nu wat aan 
kan veranderen. We proberen niet 
te concurreren met bijvoorbeeld de 
Rijksuniversiteit Groningen, maar 
we proberen een nieuwe generatie 
datawetenschappers te  creëren. 
Zij moeten een andere rol in een 
organisatie aan kunnen nemen, 
gericht op de toepassing van data 
science op praktijkvragen. De 
vraag naar datawetenschappers  
is veel groter dan het aanbod.“

De minor
“Hoe je les moet geven in data 
science, is nu nog een beetje ondui
delijk. Het is een nieuw onderwerp 

en iedereen doet het op een andere 
manier. Ik heb daarom, meteen 
toen ik hier kwam te werken, de 
NHL geregistreerd bij een groot 
onderwijsprogramma over data 
science. Dit programma is van de 
New York University en van hen 
krijgen we veel van ons lesmateri
aal. Dat houdt in dat alles wat we 
onze studenten onderwijzen, op 
internationaal niveau goedgekeurd 
is. De studenten leren binnen dit 
pakket dingen die toepasbaar zijn 
in een breed werkveld.” De minor 
Data Science begint in september.

“We proberen  
een nieuwe  
generatie data
wetenschappers 
te creëren”

“Van weten
schappelijk  
tot toegepast 
onderzoek”

Dr. Elena Cavagnaro is per 1 februari jl. voor één dag per week verbonden aan RUG/
Campus Fryslân. Zij werkt mee aan de opbouw van het curriculum van bachelor
opleiding Global Responsibility & Leadership van de Campus. Voor het merendeel 
van haar tijd is ze verbonden aan Stenden Hogeschool. Ze doceert daar duurzame 
ontwikkeling en leiderschap. Als lector Sustainability in Hospitality and Tourism  
bij Stenden Academy of International Hospitality Research (AIHR) doet ze onderzoek 
naar duurzaam ondernemen in de dienstverlenende sector. Eén van haar onderzoeken 
betreft het tegengaan van afval specifiek sigarettenpeuken op festivals. 
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Master Hospitality 
Studies
Op dit moment verkennen 
Stenden Hotel Manage
ment School en Campus 
Fryslân de mogelijkheden 
van een master Hospitality 
Studies. Hospitality is een 
belangrijke economische 
factor in de wereld. Het 
is goed voor één op de elf 
banen en vertegenwoor
digt een geschatte waarde 
van $ 1,5 biljoen jaarlijks 
ofwel $ 4 miljard per dag. 
Bovendien is hospitality 
de kunst om mensen wel
kom te laten voelen en is 
daarom, volgens Stenden 
en de RUG/Campus Fryslân, 
nodig in allerlei sectoren 
en niet alleen bij de tra
ditionele horeca. Welke 
wetenschappelijke invals
hoek moet de master 
hebben? Een sociale, een 
economische of nog iets 
anders? Dit zijn vragen 
die in deze fase worden 
uitgewerkt door experts 
van Stenden en RUG.

Hoger-Onderwijs-
akkoord Fryslân (HOAF)
Dit is het tweede artikel 
in de reeks artikelen over 
het HOAF. In deze reeks 
komen onderzoekers van 
kennispartners die het 
HOAF hebben ondertekend 
aan het woord. Stenden 
Hogeschool is één van 
deze 15 ondertekenaars. 

Datalab Fryslân
De hoeveelheid data neemt enorm toe. Deze toename in com
binatie met innovatieve analysetechnieken zorgt voor nieuwe 
kansen om sneller en dieper inzichten te verwerven. Dat is de 
basis voor innovatie. Hiermee kan economische structuurver
betering worden gerealiseerd en dit biedt kansen voor Fries
land. Het Datalab Fryslân wil kennis, mensen en infrastructuur 
een plek gaan bieden zodat data science op grotere schaal kan 
worden toegepast. 

Datalab Fryslân is een initiatief van overheden en kennisin
stellingen –waaronder RUG/Campus Fryslân, die samen met 
het bedrijfsleven data science op grote schaal in Friesland 
willen gaan toepassen. Het Datalab Fryslân moet een sterk 
netwerk worden, waarin kennisontwikkeling, onderwijs, 
uitvoering en toepassing samenkomen. Onderdeel van het Lab 
is dat er studenten en professionals via een (executive) master 
en minor opgeleid worden tot (Applied) Data Scientists. Met 
applied –of toegepast wordt bedoeld dat data science wordt 
toegepast in bijvoorbeeld Toerisme, Retail, Overheid, Zorg en 
Marketing. Het realiseren van deze ambities zorgt ervoor dat 
Fryslân de kennisregio wordt op het gebied van Applied Data 
Science. 

Data science gaat over het verwerken van data, ongeacht of het groot of klein is



“In de aanloop van het project 
in 2015 kregen we te maken met 
een nieuw college van Gedepu-
teerde Staten van Fryslân met 
hun eigen prioriteiten. Dat bete-
kende dat de bestuurders zich 
eerst weer wilden verdiepen 
in de nut en noodzaak van dit 
project. Een positief besluit was 
cruciaal om de ontwikkeling  
van Campus Fryslân mogelijk  
te maken. We hebben ze kunnen 
overtuigen”, aldus Jouke de 
Vries, decaan van Campus Frys-
lân. “Ook de Universiteitsraad 
hebben we moeten overtuigen. 
Gelukkig is ook dat gelukt. 
Daarna is het snel gegaan.” 

“Wat de politiek in Friesland vol
gens mij heeft doen besluiten hun 
nek uit te steken, is dat de waarde 
van Campus Fryslân steeds duide
lijker werd. We zien dat de regio’s 
de laatste jaren steeds belangrij
ker worden, omdat de nationale 
overheid veel meer aan de regio’s 
en gemeentes overlaat. Hierdoor 
krijg je een ander bestuurlijk 
schaalniveau. Steeds meer regio’s 
vinden het van belang dat er een 
universiteit of een nevenvestiging 
aanwezig is. Dit heeft doorgaans 
een vliegwieleffect voor de kennis
economie die overal van belang is. 
Daarnaast heeft het bedrijfsleven 
zo langzamerhand ook andere 
mensen nodig om de competitie 
aan te kunnen. Dat zie je ook in 

het programma van gedeputeerde 
Sander de Rouwe. De gedeputeerde 
wil het Midden en Kleinbedrijf 
naar een hoger schaalniveau tillen 
en vindt dat zij internationaal de 
competitie moet aangaan. We 
moeten tegenwoordig inventief zijn 
en dat vereist hele andere skills en 
vaardigheden dan in het verleden”.

Campus Fryslân groeit
“Campus Fryslân maakt nu een 
enorme groeispurt door. In pro
gramma’s, maar ook in de toename 
van staf. We hebben een interna
tionaal divers gezelschap, waarbij 
we ook oog houden voor het lokale. 
Ik denk dat dit een belangrijke 
basis voor succes is.”

“We hebben de toestemming 
van de Commissie Doelmatigheid 
Hoger Onderwijs (CDHO) en van 
de minister van Onderwijs binnen 
voor het bachelorprogramma Global 
Responsibility and Leadership ons 
University College en drie nieuwe 
masters. De CDHOaanvraag 
kent een heel strenge procedure. 
Een master ontwikkelen voor 
een onderwerp als Sustainable 
Entrepreneurship, dat durft niet 
iedereen. Het is immers niet een 
mainstream economisch pro
gramma, omdat het ook te maken 
heeft met politieke en sociale 
vraagstukken. Nu het besluit van 
de Commissie Doelmatigheid en 
de minister er is, durf ik weer iets 

meer op het gaspedaal te duwen. 
Maar we zijn er nog niet. Natuurlijk 
moeten we de Toets Nieuwe Oplei
ding (TNO) van de Nederlands 
Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO) nog doorstaan voor het 
bachelorprogramma en de master 
Sustainable Entrepreneurship.”

Big Data
In Friesland zijn zuivel en water 
belangrijke thema’s of hotspots  
en dat blijven ze wat ons betreft 
ook, maar er speelt meer. Je moet 
ook andere ontwikkelingen die 
wereldwijd plaatsvinden, en ook  
in Friesland invloed zullen hebben, 
bestuderen. Zo zijn we bijvoorbeeld 
samen met onze kennispartners 
bezig met Big Data. We hebben 
namelijk ook nieuwe hotspots 
nodig die de huidige aanvullen. 
Deze zijn belangrijk om de stede
lijke economie up to date te krijgen 
en vooruit te helpen.”

Inter- en transdisciplinair
“In het bachelorprogramma 
werken we aan inter en transdis
ciplinaire innovatie. Niet iedereen 
is gewend aan interdisciplinair 
en transdisciplinair werken. Niet 
alleen werken met verschillende 
kennisinstellingen, maar ook het 
betrekken van het bedrijfsleven 
behoort hiertoe. Dat transdiscipli
naire is mooi en spannend, maar 
het is natuurlijk ook nieuw. Daar 
moet men aan wennen.”

“Bij de Graduate School zijn 
inter en transdisciplinariteit 
belangrijke uitgangspunten. We 
hebben de Graduate School langs 
vier thema’s uitgewerkt: Gover
nance & Sustainable Economy 
(GSE), Culture, Language & Tech
nology (CLT), Food & Health (FH) 
en High Tech Systems & Materials 
(HTSM). Inmiddels hebben we 
verschillende promotiestudenten 
kunnen aantrekken uit Nederland, 
maar ook daarbuiten zoals uit Ita
lië, Duitsland en Rusland en staf uit 
onder meer Oostenrijk en de VS. 
Dit past binnen onze ambitie om 
internationaal te werken.” 

City Campus
“Vanaf september 2018 werken 
we in het nieuwe gebouw, De 
Beurs, midden in het centrum van 
Leeuwarden, het startpunt van 
de City Campus. Het is belangrijk 
om in het centrum van de stad te 
zitten. Dit brengt levendigheid van 
studenten en het stimuleert de 
kenniseconomie.

De connecties tussen de Beurs, 
de Blokhuispoort, de Kanselarij, 
Tresoar, de Fryske Akademy, de 
Waddenacademie, de drie hoge
scholen, Wetsus en de Dairy Cam
pus zijn belangrijk. Je moet logische 
verbindingen maken waardoor de 
interactie van studenten en mede
werkers vanzelfsprekender wordt.”

Samenwerking uitbreiden
“Ik ben er heilig van overtuigd dat 
er geen competitie zou moeten zijn 
tussen de verschillende instituten. 
We zouden er naar moeten streven 
om de samenwerking uit te breiden, 
om meer massa te krijgen. Dat moet 
ook, want anders kun je de natio
nale competitie niet aan. Je ziet het 
ook al in het zuidwesten: Leiden, 
Delft en Rotterdam gaan samen
werken en je hebt de brainport 
Eindhoven in het zuiden. Dat is ook 
mijn droom voor Fryslân: ik noem 
het wel eens gekscherend het ‘open 
innovatienetwerk ZuidScandina
vië’, omdat NoordNederland voor 
veel mensen zo ver lijkt.”

Op 1 januari 2016 ging RUG/Campus Fryslân officieel van start. Campus Fryslân is inmiddels ruim een jaar 
uit de steigers. Hoe ver staat het met de ambitie van de Campus en wat is er de afgelopen periode in gang gezet?

DOOR FRANK SCHRÖER EN INGE NUMMERDOR

Nu de Graduate School groeit en er 
steeds meer PhD’s aan de slag gaan bij 
de Campus Fryslân, ontstaat er ook 
de vraag naar een uitbreiding van het 
team. Dr. Tim van Zutphen is sinds 
kort onderzoekscoördinator van het 
domein Food & Health. Daarnaast 
voert hij bij het Universitair Medisch 
Centrum Groningen onderzoek naar 
obesitas en diabetes uit.

DOOR WYPKJE HETTINGA

V.l.n.r. Annajorien Prins, Hendrik Thelken, Vass Verkhodanova,  
Femke Vrenegoor (foto: Inge Nummerdor)

Jouke de Vries tijdens de bijeenkomst van de ondertekening van het Hoger Onderwijakkoord Fryslân (HOAF) (foto: Hoge Noorden)
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Femke Vrenegoor startte in 
november 2016 haar PhD onder
zoek naar de antecedenten van 
duurzaam hotelondernemerschap. 
Vrenegoor werkt voor Stenden 
Hotel Management School als 
docent ‘Sustainability in Hospi
tality’. Vanuit deze positie is zij 
bekend met de uitdagingen die 
hoteliers tegen komen in hun 
pogingen om duurzaam te onder
nemen. Annajorien Prins begon 
in februari jl. haar onderzoek naar 
‘The postnationial society: A 21st 

century Model for Democratic 
Governance’. Na afronding van de 
bachelors Internationale Betrek

kingen/Internationale Organisatie 
en Wijsbegeerte van de Politieke 
Wetenschappen aan de Rijksuni
versiteit Groningen, heeft ze een 
master gevolgd in Politieke Theorie 
aan de Universiteit van Oxford. 
Haar filosofische kennis wil ze nu 
inzetten voor de ontwikkeling van 
een nieuw politiek systeem, waarbij 
burgerparticipatie, het omgaan 
met diversiteit en sociale cohesie 
voorop staan. Vass Verkhoda-
nova uit Rusland is in februari 
begonnen aan haar promotieon
derzoek naar ‘Parkinson’s speech’. 
In Rusland werkte zij enige tijd op 
het gebied van spraaktechnologie, 

nu combineert ze taalkundig 
onderzoek met technologie om 
zo tot een doorbraak te komen op 
het gebied van het diagnostiseren 
van neurologischgebaseerde 
motorische spraakstoornissen. 
Ook de Duitse Hendrik Thelken 
is afgelopen februari gestart met 
zijn promotieonderzoek. Thelken 
onderzoekt hoe duurzame onder
nemers hun waardeketen orga
niseren. “A lot of businesses only 
see economic profit in their value 
chain – that is something we have 
to change!” aldus Thelken.

Oriëntatie 
“Ik ben aangesteld om het onder
zoeksdomein Food & Health op 
te gaan zetten. Binnenkort ga ik 
ook verder met het domein High 
Tech Systems & Materials. We zijn 
er onder andere mee bezig om 
verschillende kennisinstellingen 
en partners te zoeken. Zelf hebben 
we namelijk nog niet de geschikte 
faciliteiten, zoals een laboratorium. 
Op het moment inventariseer ik wie 
interessante partners in Leeuwarden 
en omstreken zijn en waar we onder
zoek mee kunnen doen. We beogen 
baanbrekend onderzoek te doen 
met maatschappelijke relevantie.”

MCL en UMCG
“De organisatie die daar het  
meest vergevorderd mee is, is  
het Medisch Centrum Leeuwarden 
(MCL). Als STZziekenhuis (Samen
werkende Topklinische opleidings
Ziekenhuizen) heeft het MCL de 
ambitie om het onderzoek dat ze 
al doen wat structureler te gaan 
organiseren. De helft van de week 
werk ik in Groningen. Mijn werk 
bij het UMCG staat in lijn met mijn 

werk bij de Campus Fryslân. Daar 
is al een bestaande academische 
omgeving. Dat dient als mooi voor
beeld en zou in het opbouwen van 
deze omgeving in Leeuwarden ook 
als leerschool kunnen dienen voor 
onze onderzoekers.”

“We hebben al een aantal promo
toren in huis, maar nog niet op het 
gebied van Food & Health. Daarom 
is een samenwerking met het 
UMCG en de onderzoeksgroepen 
op de Zernike Campus van de RUG 
zo waardevol. Maar Leeuwarden is 
goed op weg. Zo kijken we nu naar 
de bariatrische chirurgie, maagver
kleinende operaties die ontzettend 
goed helpen bij extreem overge

wicht. Deze ingrepen worden in 
het noorden van Nederland alleen 
in Leeuwarden uitgevoerd. Dat is 
belangrijk, het onderzoek moet bij 
de regio passen. Er moet een reden 
zijn waarom juist Leeuwarden een 
geschikte plek is voor bepaald 
onderzoek.”

Disciplines
“Dat Leeuwarden naast de hoge
scholen nu ook een universiteit 
erbij heeft, is van enorme waarde. 
Natuurlijk kunnen we op het gebied 
van onderzoek stappen maken. Je 
ziet dat de hogescholen hier ook 
steeds meer interesse in hebben. 
We proberen het heel breed te 
maken door het multidisciplinair en 
interdisciplinair te maken binnen 
een domein. Maar ook transdisci
plinair, om ook de bedrijven erbij 
te betrekken en op die manier het 
onderzoek wat we doen nuttig te 
maken voor de regio.”

Nieuwe PhD studenten voor 
Campus Fryslân

Graduate School: 
Food & Health

“Het onderzoek 
moet bij de regio 
passen”

“De politiek in 
Friesland heeft 
haar nek  
uitgestoken” 
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Prof. dr. Jouke de Vries, over RUG/Campus Fryslân: 

‘Een uitdagende, mooie, maar ook  
lastige klus’

Tim van Zutphen, onderzoekscoördinator van het domein Food & Health (foto: Wypkje Hettinga)

De Oostenrijkse prof. dr. Andrej Zwitter is hoogleraar Internati
onale Betrekkingen en Ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Sinds januari 2017 is hij een dag per week werkzaam bij Campus 
Fryslân. Hier begeleidt hij onder andere PhD Annajorien Prins 
en werkt hij mee aan de ontwikkeling van het curriculum van de 
bacheloropleiding Global Responsibility and Leadership.



RUG/Campus Fryslân biedt iedereen vanaf april een MOOC aan 
over meertaligheid. De MOOC – Massive Open Online Course – is 
een gratis te volgen online cursus over meertaligheid. Aan de 
nieuwe Campus Fryslân is ook een MA in Multilingualism te volgen. 
“Meertaligheid wordt algemeen beschouwd als een van de grote 
uitdagingen van de 21ste eeuw,” klinkt het ronkend op de web-
site van Campus Fryslân. “In een globaliserende wereld waarin 
netwerken zich verdichten en migratie toeneemt, moeten steeds 
meer mensen in staat zijn om in meertalige situaties te opere-
ren. Meertaligheid is immers overal om ons heen: op straat, in 
de klas, op de werkvloer en in gezinnen.”

Als voorbeeld – ik zie de ‘sponsored content’ veelvuldig in mijn 
Facebook timeline voorbij komen – haalt Campus Fryslân basisschool 
De Flambou in Oosterbierum aan, waar meertalig onderwezen wordt: 
Nederlands, Fries en Engels. En daar eindigt het niet. De kinderen 
in het filmpje tellen moeiteloos van 1 tot 10 in het Pools, Zweeds en 
Arabisch. Omdat sommige leerlingen een achtergrond in die landen 
hebben, of simpelweg omdat ze in Oosterbierum goed doorhebben 
dat meertaligheid intens verrijkt.

‘De provincie’ zou in veel gevallen achterlopen op de Randstad.  
Maar één van de dingen die de landelijk vaak verfoeide ‘provincie’ 
enorm voor heeft op de Randstad, is dat er al eeuwenlang samenge
leefd wordt in een meertalige omgeving. Taal is identiteit, cultuur. Een 
Bilkert is geen Fries, een Stellingwerver is geen Amelander: de regio 
is met zoveel dialecten en streektalen een multiculturele samenleving 
avant la lettre. 

Hoe hard sommige politici ook brullen dat de multiculturele 
samenleving mislukt is: geloof ze niet. De multiculturele samenleving 
is simpel weg een gegeven. Dat we bij dat beladen begrip vaak aan de 
valse tegenstelling tussen autochtoon en allochtoon denken strooit 
enkel zand in de ogen. Het kan niet cum laude slagen of faliekant mis
lukken: het is een gegeven waar we een weg in moeten vinden. Taal is 
daarbij de sleutel.

En in Fryslân weten we niet beter. De multiculturele samenleving 
is net zo goed de Bilkert die op Ameland een Stellingwerver en een 
Fries tegenkomt, en niet vechtend de kroeg verlaat. De Bilkert die 
z’n boodschappen doet bij een Koerdisch of Marokkaans sprekende 
ondernemer op de Voorstreek.

Op microniveau leven Friezen al eeuwenlang met andersspreken
den, met vele dialecten en streektalen. Dát is multiculturaliteit. En 
omdat ze weten wat het is om op te moeten komen voor de eigen taal, 
zijn ze ook ruimhartig om het tevens op te nemen voor andere, nog 
kleinere minderheidstalen. Die tolerantie, die genegenheid voor de 
anderstalige (al zal een Fries het niet snel zo noemen) gaat hier veel 
verder dan we doorgaans erkennen.

Maar dat erkennen, dat mag wel eens. Fryslân loopt in meertalig
heid ver voor op de rest van Nederland. Die zogenaamd stugge Friezen 
omhelzen taaldiversiteit onomfloerst en praktisch: in Fryslân is plek 
voor elke taal, elke identiteit, elke achtergrond, elke ‘cultuur’. Dat 
Campus Fryslân juist een cursus over meertaligheid gratis aanbiedt is, 
in ‘geef Frysk’, in boppeslach.

Gerard de Jong

INGE NUMMERDOR IN 
GESPREK MET SUZAN  
CHRISTIAANSE 

“Ik kom er steeds meer achter 
dat het verdwijnen van voor-
zieningen wordt gewijd aan 
bevolkingskrimp, terwijl die 
link eigenlijk helemaal niet zo 
duidelijk aanwezig is”, aldus 
Suzan. Suzan Christiaanse doet 
promotieonderzoek naar het 
verdwijnen van voorzieningen in 
de context van bevolkingskrimp.

Voor mijn PhD schrijf ik vier 
papers, die allen van een andere 
kant moeten belichten wat oor
zaken en gevolgen zijn van de 
‘teloorgang’ lokale rurale voorzie
ningen. Het ziet er naar uit dat dit 
onderzoek deels het heersende 
beeld dat heerst zal ontkrachten 
dat de afname van voorzieningen 
vooral komt door bevolkingskrimp 
en een afname van leefbaarheid tot 
gevolg heeft. 

 
Dat voorzieningen sluiten komt 

vooral door schaalvergroting en 
toegenomen mobiliteit. Als ik 
kijk naar de periode van 2000 
tot 2012, dan is de bevolking in 
Friesland toegenomen met 3%, 
het bezit van privéauto’s nam toe 
met 30%. Dat zegt iets over de 
toegenomen mobiliteit van de Frie
zen. Mensen hebben dat vaak niet 
eens door, terwijl het onwijs veel 
impact heeft. Je gaat gemakke
lijker boodschappen doen in een 
dorpje verderop. Maar als mensen 
vaak genoeg te horen krijgen dat 
het verdwijnen van voorzieningen 
komt door bevolkingskrimp, gaan 
ze dat geloven.

Overigens hebben supermarkten, 
net zo goed als huisartsen, een 
verdienmodel. Als je een bepaalde 
afzetmarkt hebt, en die afzetmarkt 
is klein, dan verdien je gewoonweg 
minder. Logisch gevolg is dat men 
gaat opschalen. Je ziet dat super
markten in kleinere dorpen eraan 
onderdoor gaan, doordat te weinig 
mensen gebruik maken van de 
voorziening. Dit is een fenomeen 
dat al gaande is sinds de jaren ’50. 
Wim Sonneveld zong immers al 
over ‘ons dorp’, met de bakker en 
de slager en alles wat verandert.

Ik maak voor mijn onderzoek 
gebruik van gegevens van de drie 
noordelijke provincies, datasets 
van LISA en bevolkingsaantallen 
van het CBS. Ik maak verschil tus
sen aanwezigheid en bereikbaar
heid van voorzieningen. In mijn 
eerste paper heb ik gekeken naar 
het zogenaamde ‘service gebied’. 
Een voorbeeld: op plek X bevindt 
zich een supermarkt, vanuit welke 
gebieden daaromheen kan je bin
nen een afstand van drie kilometer 
plek X bereiken? Op deze manier 
zie je ook welke gebieden  hier
buiten vallen. Deze analyse maak 
ik van het jaar 2000 en van 2012, 
vervolgens overlap ik de kaarten 
om te zien hoe het is veranderd. In 
mijn tweede paper wordt de vraag 
‘waarom hebben mensen een 
negatieve reactie bij het verdwijnen 
van voorzieningen’ onderzocht. 
Hiervoor heb ik mensen, bij het 
verdwijnen van een supermarkt 
in Groningen, geënquêteerd. 
Momenteel werk ik aan het derde 
paper, waarin ik ga kijken naar het 
effect van verlies. 

Mijn onderzoek toont aan dat de 
focus van het beleid op krimpge
bieden wat betreft voorzieningen 
misschien niet altijd de juiste is. 
Kleine dorpen (in krimp en niet
krimp gebieden) veranderen, daar 
waar veel vergrijzing is en tegelij
kertijd voorzieningen verdwijnen 
kunnen problemen gaan spelen, 
of die spelen nu al. Dat voor de 
meeste mensen bereikbaarheid 
geen probleem is, betekent niet 
dat er niet een groep is voor wie 
het wel een probleem is. Voor die 
groep moet meer aandacht komen. 
Nu is er een algemeen beleid wat 
zich erg focust op de krimpgebie
den, maar je moet gewoon kijken 
naar de kwetsbare groepen.

Veel bezorgdheid over het ver
dwijnen van voorzieningen, en de 
negatieve reacties hierop, hebben 
te maken met de symbolische en 
emotionele waarde. Als beleids
makers zich daar bewust van zijn, 
kunnen ze misschien ook de focus 
leggen in het ondersteunen of het 
sturen van dit soort processen. Er 
wordt nu bijvoorbeeld ingezet op 
concentratie in grotere dorpen. 
Dat kan qua bereikbaarheid een 
oplossing zijn, maar niet qua pijn 
van het verliezen van zo’n voor
ziening. Ik denk dat het belangrijk 
is om mensen te valideren en te 
zeggen: ‘jij vind dit erg en dat mag, 
jouw pijn mag er zijn’.

De manier waarop je omgaat 
met mensen en naar ze luistert, 
hangt af van of je ze begrijpt en of 
je doorhebt wat er achter zit. Ik 
weet niet of er een oplossing is, 
het is volgens mij een proces van 
rouwverwerking dat ook gewoon 
tijd nodig heeft, maar als burger 
wil je je gehoord voelen. 

“Ik zie een forse kenniskloof tus
sen onderwijs en bedrijfsleven. Wij 
merken dat hier bij ECOstyle, maar 
ik merkte dat ook al op in mijn tijd 
als voorzitter van de Kamer van 
Koophandel Friesland. Zeker als 
je het hebt over het midden en 
kleinbedrijf, het mkb, dat in Noord 
Nederland de meeste werkgelegen
heid vertegenwoordigt. De missie 
en visie van het mkb is uiteraard 
een andere dan die van het onder
wijs. Ondernemers nemen beslis
singen gericht op continuïteit van 
hun bedrijf. Dus is er sprake van 
verschillende culturen en kun je 
spreken van een kloof. Maar er is 
ook een groot gezamenlijk belang. 
Door het onderwijs goed bij het 
bedrijfsleven te laten aansluiten,  
en andersom, kunnen we dat 
belang verwezenlijken.”

“Maar voor zowel kennisinstel
lingen als mkb’ers geldt: teveel 
gericht op de korte termijn. Het 
onderwijs heeft als taak om mensen 
zo goed en zo snel mogelijk met 
een diploma de instelling te laten 
verlaten.

De gemiddelde mkb’er is bezig 
met het ‘runnen’ van het dagelijkse 
werk. Ze hebben of gunnen zich 
geen tijd om een visie op te stellen 
over hoe het met hun bedrijf moet 
over vijf jaar. Zonder strategische 
visie geen duurzaamheid en zonder 
duurzaamheid geen visie. Dat 
betekent dat er focus moet zijn 
voor strategie en innovatie. Een 
kennisinstelling kan ze daarbij 
fantastisch helpen. Als je deze twee 
partijen bij elkaar kunt krijgen, 
zorg je voor synergie.”

ECOstyle en Ecomunitypark
Zwart is in het dagelijks leven 
medeeigenaar van het familie
bedrijf ECOstyle dat ontwikkelaar en 
verdeler is van ecologisch verant
woorde meststoffen, bestrijdings

middelen, voeding voor honden en 
katten en diergeneesmiddelen. 
Het bedrijf heeft duurzaamheid 
hoog in het vaandel. Het is gestart 
in 1967 en heeft een ontwikkeling 
doorgemaakt waarbij met name 
de focus is gericht op de driehoek 
plant, bodem en bodemleven: een 
plant kan alleen gezond zijn als de 
bodem gezond is. Het verantwoord 
omgaan met de bodem is daarom 
leitmotiv bij ECOstyle. Het bedrijf 
groeide in Appelscha uit haar jasje 
en is nu neergestreken in Ooster
wolde, waar het het middelpunt 
vormt van een ‘ecologisch werk
landschap’: Ecomunitypark. Een 
bedrijventerrein gericht op waar
decreatie op het gebied van people, 
planet en profit. “Ecomunitypark 
is een uniek, duurzaam werkland
schap met een eigen, onderschei
dende uitstraling. Een inspirerende 
omgeving waarin bedrijven samen
werken, synergie creëren en 
meerwaarde scheppen voor mens, 
milieu en omgeving. Belangrijke 
pijlers zijn daarbij krachtig onder
nemerschap, kwaliteit van ruimte 
en samenwerking tussen bedrijfs
leven en onderwijs.”

“Wij gebruiken het gebied daar
naast ook voor onze productont
wikkeling. Innovatie door te kijken 
hoe de natuur sommige problemen 
oplost. Deze oplossing gebruiken 
we dan weer voor onze producten. 
Soms ligt de vraag op tafel of 
de wijze waarop Ecomunity park 

wordt ontwikkeld wel rendabel 
is. Wanneer je rendement beziet 
als de opbrengst van financiële, 
milieu én maatschappelijke 
opbrengst dan is Ecomunitypark 
heel rendabel.”

“Ecomunitypark is dé plek voor 
ondernemers en kennisinstellingen 
om elkaar te ontmoeten en samen 
te werken. In mei start, mede dank
zij de gemeente Ooststellingwerf en 
de provincie Fryslân de bouw van 
een uniek gebouw: met college en 
projectruimten, een congresfacili
teit, een laboratorium en een res
taurant. Dit tot groot enthousiasme 
van kennisinstellingen.” 

Vestiging van Campus Fryslân
“In deze regio is krimp een alom 
aanwezige factor. Het enige ant
woord daarop is volgens mij eco
nomische vitaliteit. Daarom is de 
vestiging van Campus Fryslân een 
uitkomst. Je ziet dat waar kennisin
stellingen zich vestigen er een eco
nomische spinoff plaatsvindt. Kijk 
maar naar Brainport Eindhoven, 

waar alles rond techniek gebeurt. 
Je ziet dat de komst van Campus 
Fryslân wat doet met bestuurders. 
Een goede kennisinfrastructuur 
trekt mensen en bedrijven aan. Nu 
hebben we de hele range van basis
onderwijs naar wetenschappelijk 
onderwijs in Friesland. Kennis is 
essentieel en cruciaal voor de ont
wikkeling van een gebied.”

Kennisstructuren
“Ik ben door Gjalt de Jong van 
Campus Fryslân gevraagd zitting  
te nemen in de Raad van Betrokken
heid van het Centre for Sustainable 
Entrepreneurship van Campus 
Fryslân. Ik vind het belangrijk om 
als ondernemer in kennisstructuren 
te participeren. Ik heb gemerkt dat 
Campus Fryslân geen ivoren toren 
van wetenschap is. Men treedt veel 
naar buiten, naar het bedrijfsleven. 
Laten we daar als bedrijfsleven 
van profiteren en slimme allianties 
sluiten met alle kennisinstellingen. 
Dat komt de leefbaarheid van 
NoordNederland ten goede.”

Dat voorzieningen sluiten 
komt in principe door 
schaalvergroting, door  
de toegenomen mobiliteit

Anne Jan Zwart, raad van  
betrokkenheid Centre for  
Sustainable Entrepreneurship:

“Kloof tussen onderwijs en bedrijfs
leven moet kleiner”

Meertaligheid

“Campus Fryslân 
is geen ivoren 
toren van  
wetenschap”
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Gerard de Jong is hoofdredacteur van de Bildtse Post en 
daarnaast freelance journalist. Voor Verbindt schrijft hij 
regelmatig opiniërende columns schrijven.

Ecomunitypark is een uniek, duurzaam werklandschap met een eigen, 
onderscheidende uitstraling (foto: Jasper Tiemens)

Suzan Christiaanse (foto: Inge Nummerdor)

Suzan Christiaanse 
MSc (31) onder-
zoekt het verdwijnen 
van voorzieningen 
in de context van 
bevolkings krimp.  
Na het afronden 
van een bachelor 
Architectuur en een 
master Stedenbouw, 
beide in Delft, woont 
Suzan tegenwoor-
dig in Groningen. 
Daar werkt zij, aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen, sinds 
september 2014 aan 
haar promotieonder-
zoek. Eén dag per 
week werkt zij voor 
haar promotieon-
derzoek bij het Fries 
Sociaal Plan bureau.

Raad van  
Betrokkenheid CSE
Campus Fryslân heeft 
voor het Centre for 
Sustainable Entrepre
neurship (CSE) een 
Raad van Betrokken
heid ingesteld. Deze 
Raad ondersteunt het 
onderzoek, het onder
wijs en de consultan
cyactiviteiten van het 
CSE. De leden willen 
door duurzaam onder
nemen de circulaire 
economie een succes 
maken. De Raad deelt 
alle kennis en ervaring 
die relevant is voor stu
denten en wetenschap
pers van het CSE en 
de lokale en regionale 
gemeenschap.

Leden Raad van 
Betrokkenheid
  Anne Jan Zwart  

(ECOstyle)
  John Vernooij (Omrin)
  Mia Schaafsma 

(Elkien)
  Annette van Waning 

(Vebego)
  Geesje Duursma  

(De Pleats)
  Ingrid Zeegers  

(Circulair Friesland)
  GertJan Euverink 

(RUG/Faculteit  
Science and  
Engineering/Examen
commissie Wetsus 
Academy)

  Enno van der Werff 
(SKSG)

Masterprogramma Sustainable 
Entrepreneurship
Recentelijk heeft de minister van onderwijs het master-
programma Sustainable Entrepreneurship (SE) goed-
gekeurd. Sustainable Entrepreneurship is de eerste 
academische opleiding op het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Studenten leren de 
bedrijfsvoering van duurzame ondernemingen kennen in 
theorie en praktijk en werken aan de ontwikkeling van 
hun leiderschapsvaardigheden op dit terrein. 

Nu de opleiding positief is beoordeeld door de minister, 
is de volgende stap de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) van 
de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). 
Naar verwachting zal het masterprogramma in september 
2018 starten in Leeuwarden.

De kloof tussen onderwijs en bedrijfs leven 
is veel te groot vindt Anne Jan Zwart, onder
nemer en samen met zijn kinderen eigenaar 
van de ECOstyle Groep en lid van de Raad 
van Betrokkenheid van het Centre for Sus
tainable Entrepreneurship van Campus 
Fryslân. Er is vakkennis nodig, maar de 
vak kennis die wordt geleverd door mbo, hbo 
en universiteit sluit niet altijd aan bij wat 
het bedrijfsleven nodig heeft. Maar ook MKB 
ondernemers doen zich enorm tekort door 
niet samen met studenten, docenten en lec
toren te werken aan groei van hun bedrijf.

DOOR FRANK SCHRÖER
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Column
Elisabeth Brugman is vierdejaarsstudent Communicatie en 
Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Ze studeert in Groningen maar woont in Leeuwarden.

Betty Xia (26), Multilingualism
Iedere vrijdag is er markt in Leeu
warden, daar ga ik graag heen. 
Het geeft je een mooi beeld van 
hoe Nederlanders leven. Hoe ze 
met elkaar omgaan, wat ze kopen. 
In veel opzichten lijkt het op een 
markt in China. Het is een samen
komen van veel verschillende 
soorten mensen. Men koopt er 
groenten, fruit, kruiden, sieraden. 
Er zijn ook verschillen. Hier wordt 
bijvoorbeeld veel kaas verkocht, 
dat hebben we thuis niet. En in 

China wordt er altijd onderhan
deld. Hier noemt de verkoper 
een prijs en de koper gaat ermee 
akkoord.  

Donna Noonan (26), Multilin-
gualism
Leeuwarden blijft me verrassen. 
Het mooiste vind ik de binnen
stad. De straten met kleine 
winkeltjes, die je allemaal kunt 
ontdekken. De stad is niet heel 
groot, waardoor het persoonlijk 
aanvoelt, en waardoor alles goed 

bereikbaar is. Mijn colleges zijn 
in Tresoar. Het ligt in het midden, 
tussen het park en de winkels in. 
Als ik dan vrij ben, loop ik graag 
naar die kleine winkeltjes, door 
het park of ga ik op zoek naar 
nieuwe, mooie plekjes. Of ik zoek 
de cultuur op. Wist je dat Leeu
warden in verhouding de meeste 
koren van Nederland heeft?

Leeuwarden 
Studentenstad
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Volg Campus Fryslân altijd en overal:
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: UCFFryslan.
 Ook via LinkedIn kun je CF volgen: RUG/Campus Fryslân. 
 Sinds kort ook te vinden op Instagram: campusfryslan
  En natuurlijk staat altijd het laatste nieuws op de website van CF: 

www.rug.nl/cf.
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Random stapavonden, een stevig opgebouwde alcohol tolerantie, 
wekkerloze ochtenden en lastminute hardcore studiesessies. Dat zijn van
zelfsprekende taferelen voor een doorsnee student zoals ik. Wat spontane 
afspraken tussen het studeren door is ook vaste prik: “Lunchen bij Broodje 
Bewust? Strak plan! Even naar de Nieuwestad om te shoppen? Gezellig! 
Om vier uur een bakkie drinken bij de DE? Doen we!” 

Volwassenen slaken vaak een zwijmelende zucht als ik ze vertel dat 
ik student ben. Tot voor kort begreep ik die reactie nooit helemaal. Wij 
verdienen namelijk geen bak met geld aan het einde van de maand. En wij 
zijn niet klaar met studeren zodra we de collegezaal verlaten. Niet op elke 
rooie cent hoeven letten, zou bijvoorbeeld ook best relaxed zijn. Of zonder 
schuldgevoel een hele dag onderuit gezakt kunnen Netflixen. 

Totdat ik aan mijn eerste stage begon en mijn leven een draai van 180 
graden nam. Vanaf dat moment werd mij duidelijk waarom volwassenen 
terugverlangen naar het studentenleven. Ineens schrok ik elke doorde
weekse ochtend wakker van helse wekker herrie. En als ik me er dan op 
verheugde om in het weekend eindelijk te kunnen uitslapen, werd ik als
nog gewoon asociaal vroeg wakker. Nee, een ritme had ik eigenlijk al jaren 
niet meer dankzij de structuurloze collegeroosters.

Al gauw kwam ik tot de ontdekking dat deze nieuwe levensstijl ook 
de nodige planning vereiste. Even spontaan wat afspreken ging niet zo 
soepel meer. Want als ik ’s middags aan het ploeteren was, dan was ik ‘s 
avonds blij dat ik eindelijk kon chillen. En het te laat maken kon natuurlijk 
ook niet, want ja, ik moest de volgende ochtend wel weer fris en fruitig 
op werk verschijnen. Toch best pittig dat burgerlijke bestaan. Bovendien 
zijn stagevergoedingen geen vetpot. Dus om mijn huurbaas te vriend te 
houden, moest ik in het weekend ook nog bijbeunen.

Die random stapavonden en wekkerloze ochtenden waren dus helemaal 
niet zo vanzelfsprekend als ik dacht. Eigenlijk zijn wij studenten pretty 
damn lucky. We staan er misschien niet zo bij stil, maar de vrijheid blijheid 
dat bij studeren komt kijken is niet voor altijd. Neem het dus niet voor lief !

De vrijdagmarkt in Leeuwarden, de favoriete plek van Betty Xia (foto: Wypkje Hettinga)

Wake up call:  
het studentenleven  
is tijdelijk  

Het aantal studenten dat een hbobachelor of een academi
sche master in Leeuwarden doet, bedraagt ongeveer 23.000. 
Wat vinden zij leuk aan Leeuwarden en wat is hun favoriete 
plek? Deze keer vroegen wij dat aan twee studenten van de 
master Multilingualism.

DOOR WYPKJE HETTINGA
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