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Begin najaar gaf Yuri van Geest (auteur van het boek Exponentiële Organisaties) de
Gemma Frisius-Lezing, waarmee de opening van het academisch jaar werd gemarkeerd. Volgens Van Geest zal de universiteit van morgen enorm verschillen van de
huidige. Studenten zullen steeds minder in een fysieke universiteit te vinden zijn,
maar meer en meer online: webinars, MOOCs (gratis wetenschappelijke online
cursussen zie pag. 2) zullen belangrijkere rollen gaan spelen.

Joyce Kerstens,
Senioronderzoeker
NHL:
“Wat je online doet, heeft
een grote, blijvende
impact” p.7

J.O.N.G.architecten uit Lemmer
ontwerpt verbouwing faculteitsgebouw RUG/Campus Fryslân
Het Friese bureau J.O.N.G.architecten uit Lemmer zal
de ontwerpvoorstellen voor
de verbouwing van het nieuwe
faculteitsgebouw van Campus
Fryslân gaan maken. Vanaf 2018
moeten de deuren van ‘De Beurs’
open voor publiek en studenten.

De Beurs in Leeuwarden, het toekomstig hart van Campus Fryslân (foto Peter van de Rol)

“Nu er een architect is gekozen,
kunnen we een volgende stap zetten.
De Beurs wordt het hart van onze
City Campus en daarbij ontzettend
belangrijk voor het neerzetten van
Campus Fryslân,” benadrukt decaan

Campus Fryslân prof. dr. Jouke
de Vries.
In het gebouw komen onder meer
studio’s, living labs, community
lounges, break out rooms, studie
plekken en collegezalen. De voor-
bereidingen voor de verbouwing
vinden plaats in 2016-2017.
Wanneer de openbare bibliotheek
is verhuisd naar de Blokhuispoort,
kan het Beursgebouw worden
verbouwd. De geplande start van
het University College is het aca
demisch jaar 2018-2019.
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Eerste Massive Online Open Course (MOOC) Campus Fryslân:

Kort nieuws

Blue Energy:

Multilingualism:
Challenges and Opportunities

Graduate School
Campus Fryslân

Energieopslag in een ‘natuurlijke’ batterij

In de top 50 van de beste MOOCs of ‘All Time’ in de wereld (volgens Class-central.com)
is Stanford University met vijf MOOCs koploper, de Massachusetts Institute of
Technology (MIT) telt drie MOOCs in de top 50. De Rijksuniversiteit Groningen
doet het goed met twee MOOCs in deze top 50.

De lijst van Class Central is
gebaseerd op duizenden beoor
delingen die zijn geschreven
door gebruikers. De talencursus
‘Introduction to Dutch’ staat het
hoogst genoteerd van de RUGMOOCs. De andere RUG-cursus
die in de top 50 staat is de MOOC
‘Decision Making in a Complex
and Uncertain World’. Campus
Fryslân is in samenwerking met
de Faculteit Letteren bezig met een
nieuwe MOOC: Multilingualism,
Challenges and Opportunities.
Wat is een MOOC?
Massive Open Online Courses
(MOOCs) zijn grootschalige,

gratis, open en online cursussen.
De cursussen kunnen worden
gevolgd door iedereen met
belangstelling voor het onder
werp. Het maakt dus niet uit hoe
oud je bent, of welke vooroplei
ding je hebt gehad - iedereen kan
deelnemen. Je kunt zelf kiezen
wanneer je de cursus wilt volgen
en hoeveel tijd je per keer aan de
cursus wilt besteden.
MOOCs zijn nuttig voor de
Rijksuniversiteit Groningen,
omdat ze een waardevolle toe
voeging vormen aan bestaande
cursussen en docenten en onder
zoekers in staat stellen een
wereldwijd publiek te bereiken.

MOOC Multilingualism
Eén van de belangrijke hotspots
binnen Campus Fryslân is Multi
lingualism, of in goed Nederlands:
Meertaligheid. Meertaligheid is
overal om ons heen: op straat,
in de klas, op de werkvloer en
in gezinnen. Kinderen worden
tweetalig opgevoed en organi
saties worden internationaler
met een steeds internationaler
personeelsbestand, met alle (on)
mogelijkheden van dien. Ook
de huidige vluchtelingenstroom
levert nieuwe uitdagingen op het
gebied van meertaligheid op. In
de MOOC Multilingualism wordt
meertaligheid vanuit verschillende

kanten bestudeerd. Het doel van
de MOOC is om de deelnemers
inzicht in de belangrijkste aspec
ten van meertaligheid te bieden
en om zowel de uitdagingen en
de kansen van meertaligheid
over het voetlicht te brengen.
In de MOOC Multilingualism zal
een groot aantal onderwerpen
aan bod komen, waardoor deze
aantrekkelijk is voor een breed
publiek.
De MOOC zal begin maart 2017
starten en is voor iedereen gratis
toegankelijk.

Autumn School 2016:

The societal impact of PhD
research on the Frisian region
In samenwerking met Wetsus, de
Waddenacademie en de Dairy Campus
organiseerde de Graduate School Campus Fryslân op 15, 16 en 17 november
de Autumn School 2016.
Met ‘wetenschap in de regio’ als
thema is per dag een programma
opgesteld met keynote speakers
in de morgen en presentaties van
PhD onderzoekers in de middag.
De PhD’s presenteerden hun onder
zoek en ontvingen feedback van
field experts.
Watertechnologie en management
Op deze eerste dag werd de beteke
nis en het belang van valorisatie
binnen het onderzoeksgebied van
watertechnologie en management
besproken.

Social innovations
Tijdens de tweede Autumn School
dag kwamen actuele toonaange
vende visies uit het taalkundig,
geschiedkundig en ecologisch
perspectief aan bod.
Dairy & Food
Op de derde dag van onze Autumn
School werden een aantal elemen
ten uit het zuivel- en voedings
onderzoek die essentieel zijn in
het verder ontwikkelen van een
duurzame samenleving belicht.

De onderzoeksagenda van de
Graduate School Campus Fryslân
(GSCF) neemt steeds duidelijkere
vorm aan. Er zijn vier onderzoeks
gebieden vastgesteld: Culture, Lan
guage & Technology, Governance
& Sustainable Economy, Food &
Health en High Tech Systems &
Materials. Deze onderzoeksgebie
den zijn afgestemd op de Friese
hotspots, die zijn geformuleerd in
de Friese Kennisagenda. De GSCF
is een multidisciplinaire school.
“Dankzij deze aanpak kan sneller
tot wetenschappelijk doorbraken
worden gekomen die tevens beter
toepasbaar zijn in de praktijk”
meent Matt Coler, de nieuwe
wetenschappelijke onderzoeks
coördinator van de GSCF. Komende
tijd wordt aan de werving van circa
30 promotieplaatsen binnen de
verschillende onderzoeksdomeinen
gewerkt (zie verder pagina 4-5).

Mastercollege
Ontwikkeling
master Sustainable
Entrepreneurship
Campus Fryslân zorgt voor een
nieuwe generatie van wereldver
beteraars. Deze duurzame leiders
van de toekomst zorgen voor een
nieuwe manier van zakendoen. De
in ontwikkeling zijnde master in
succesvol duurzaam ondernemen
leidt op tot duurzame professionals.
Duurzaamheid is de maatstaf voor
alle onderdelen van de bedrijfsvoe
ring: van leiderschap tot strategie,
inrichting van de organisatie,
strategische allianties, positione
ring in (internationale) markten,
overheidsbeleid en innovatieve
waarde creatie. De aanvraag voor
de nieuwe masteropleiding voor
Campus Fryslân is bijna afgerond.
De ambitie is om al in september
2018 de eerste lichting studenten
op te leiden.

Bacheloropleiding
Global Responsibility and Leadership (GRL)
“In de toekomst zijn vaardigheden
als interdisciplinair onderzoek
doen, samenwerken en probleem
oplossend vermogen onmisbaar”
aldus Campus Fryslân decaan
Jouke de Vries en onderwijsont
wikkelaar Pieternel de Bie. Des
te meer reden voor middelbare
scholieren om zich te verdiepen
in de bachelor GRL die Campus
Fryslân vanaf september 2018
gaat aanbieden. Momenteel toetst
de Commissie Doelmatigheid
Hoger Onderwijs (CDHO) het
ingediende plan voor de bachelor
opleiding. Wanneer een positief
eindoordeel binnen is zal de Beurs
het kloppend hart gaan vormen
van de City Campus in Leeuwarden
en onderdak bieden aan bachelor
studenten, masterstudenten en
PhD onderzoekers.

Jan Willem van Egmond
aan het werk in het lab
(foto: Wetsus)

Om de batterij in de
markt te kunnen zetten
is AquaBattery B.V.
opgericht. AquaBattery
B.V. is winnaar geworden
van de Herman Wijffels
Innovatieprijs 2016 in
de categorie Circulaire
Economie. Dus nog een
prijs voor deze techniek.

In oktober won het bedrijf Redstack uit Sneek de Nationale Iconenprijs. De prijs
wordt elk jaar uitgereikt aan drie nationale iconen. Dit zijn projecten of producten
die volgens de Rijksoverheid laten zien dat de Nederlandse innovaties bij de wereldtop horen. De Nationale Iconen dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke
problemen.

De jury over de Blue
Battery:
“Het is een 100% duur
zame batterij, gebaseerd
op alleen water en zout”,
zegt de jury over de Blue
Battery. “De technologie
maakt energieopslag
milieuvriendelijk en veilig,
van kleine tot grote schaal
en voor een rendabele
prijs. Dit kan de energie
transitie naar zon- en wind
energie een impuls geven.”

DOOR FRANK SCHRÖER
Het bijeenbrengen van zoet en
zout water levert energie op.
Deze ‘Blue Energy’ werd door
REDstack ontwikkeld samen
met haar partners waaronder
Wetsus. Bij deze vorm van
energieopwekking vindt er geen
CO2-uitstoot plaats. Met deze
methode wordt elektriciteit
gewonnen uit het verschil in
zoutconcentratie tussen zoet
en zout water.
Naast het opwekken van energie,
biedt ‘Blue Energy’ meer kansen.
Bij Wetsus doet promovendus
Jan Willem van Egmond (Wagenin
gen University & Research) onder
zoek naar de opslag van deze ‘Blue
Energy’ in een batterij of -zoals de
officiële titel van zijn onderzoek
luidt- ‘Alternative application of
salinity gradient energy systems’.
“Elon Musk van Tesla is bezig
met de opslag van duurzaam opge
wekte energie in lithium batterijen”,
zegt Van Egmond. “Opslag is meer
en meer van belang. Groene energie
is soms goedkoper dan fossiele
energie. Zo leveren de zonneparken
in het buitenland al energie voor
3ct per kilowattuur. Maar ook in
Duitsland en in Californië wordt
heel veel groene stroom opgewekt,
zoveel dat dit problemen oplevert
voor het elektriciteitsnetwerk.
Duurzaam opgewekte energie
dreigt zo verloren te gaan. Er is
opslag nodig om dit te kunnen
bewaren. Lithiumbatterijtechnolo
gie kent echter grote uitdagingen
op het gebied van veiligheid en
grondstofverbruik.”
“Dat waren twee van de redenen
om te kijken of we de techniek die

“Ik vind het gaaf
dat ik bezig mag
zijn met zo’n
maatschappelijk
relevant project”
achter het opwekken van ‘Blue
Energy’ zit ook kunnen gebruiken
voor opslag van duurzaam opge
wekte energie in een natuurlijke
batterij. De opwekking van ‘Blue
Energy’ kan alleen maar op plekken
waar rivieren in de zee stromen,
zoals bij de afsluitdijk. Een batterij
daarentegen kan overal op de
wereld worden geplaatst.”
Werking batterij
Hoe werkt zo’n batterij nu eigen
lijk? “Populair gezegd zitten er in
de natuurlijke waterbatterij tussen
de min- en de pluspool een aantal
membranen. Tussen die mem
branen is afwisselend zoet water
en zout water geplaatst. Er vindt
selectief ion-transport plaats door
de ion-selectieve membranen.
Hierdoor mixt het zoute water met
het zoete water.
Er zijn twee componenten aan
de batterij: het opslagdeel en het
vermogensdeel. Het opslagdeel is
de bulk van de batterij en bestaat
dus slechts uit reservoirs met zout
en zoet water. Dit water wordt door
het vermogensdeel gepompt. Het
vermogensdeel bestaat uit een col
lectie membranen die ion-selectief

zijn. Je hebt membranen die nega
tieve ionen doorlaten en membra
nen die positieve ionen doorlaten.
Door beide typen membranen en
beide typen water op een slimme
manier te rangschikken, laten we
het zoute water mengen met het
zoete water en komt er elektrische
energie vrij.”
Milieuvriendelijk
“Deze manier van energie opslaan
is erg milieuvriendelijk. De bulk van
de batterij is gemaakt van zeewater,

dat kan in principe weer terug in
zee. De pompen en membranen
kunnen worden hergebruikt. Daar
naast is het veilig. Mocht een bat
terij kapotgaan dan loopt er alleen
zout of zoet water over de vloer.
We hebben inmiddels een goed
beeld over de toepassing van onze
batterij. Eilanden zijn een optie,
zonne- of windparken zijn andere
opties, maar ook huishoudens en
kantoren alhoewel we voor die
laatste twee categorieën de batterij
liever nog iets compacter maken.”

We hebben de batterij in een
opstelling in het laboratorium van
Wetsus staan. Deze werkt goed en
is stabiel. Nu is het belangrijk om
de capaciteit te vergroten om de
batterij goed te kunnen toepassen.
We zijn een bedrijf gestart om deze
toepassingen uit te kunnen werken.”
“Ik vind het gaaf dat ik bezig mag
zijn met zo’n maatschappelijk rele
vant project dat bijdraagt aan een
duurzame samenleving,” besluit
Van Egmond.

Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân
In Verbindt starten we met een nieuwe serie artikelen die gaan over het onderzoek dat wordt gedaan
bij onze kennispartners die voor de zomer het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân hebben ondertekend.
De aftrap is voor Wetsus en Wageningen University & Research.
Fryslân streeft naar een samenhangende keten van opleidingen vanaf basisonderwijs tot aan
universitair onderwijs, de zogeheten ‘doorlopende leerlijn’. In het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân
komen de afspraken rond samenwerking in opleidingen van hoger onderwijs samen. Het doel is
om de Friese economie en kennisinfrastructuur te versterken wat moet leiden tot meer kennis, een
versterkte regionale innovatiekracht met meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. Het Hoger-
Onderwijsakkoord borgt daarnaast de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden.
De overeenkomst geeft het kader aan waarbinnen de samenwerking tot stand komt op basis van de
eigen unieke en zelfstandige positie van de instellingen. In het HOAF zijn verder de ambities geformuleerd
van partijen met name op het gebied van stages, doorlopende leerlijnen richting associate degrees, (pre)
masters, professionele masters, academische masters en (promotie)onderzoeksprojecten in aansluiting
op economische speerpunten. Daarnaast willen partijen energie steken in het versterken van het acade
misch imago van Leeuwarden.
Ondertekenaars
Het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân werd ondertekend door bestuurders van de Rijksuniversiteit
Groningen, Universiteit Twente, Wageningen University & Research, NHL Hogeschool, Stenden
University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, Minerva Academie
voor Popcultuur Hanzehogeschool Groningen University of Applied Sciences, Wetsus, Fryske Aka
demy, Waddenacademie, Dairy Campus, Medisch Centrum Leeuwarden,Tresoar, provincie Fryslân
en gemeente Leeuwarden.
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De Graduate School van Campus Fryslân bestaat vijf jaar en telt inmiddels 37 PhD-studenten. Per 1 januari
2016 is de onderzoekschool van University Campus Fryslân (UCF) ‘overgenomen’ door de Rijkuniversiteit
Groningen/Campus Fryslân. Met de komst van dr. Matt Coler en twee nieuwe PhD’s komt de Graduate
School steeds meer op sterkte.
TEKSTEN: FRANK SCHRÖER EN INGE NUMMERDOR

Graduate School Campus Fryslân
De Graduate School bestaat
uit 35 PhD-studenten die hun
onderzoek zijn begonnen onder
de vlag van UCF. Zij zullen de
komende jaren promoveren.
De twee eerstvolgenden in de rij
van promoties zijn Joeri de Valença
(Universiteit Twente/Wetsus) en
Evelyn Bosma (Universiteit van
Amsterdam/Fryske Akademy).
Hun promotieceremonies vinden
beide in Leeuwarden plaats. In
middels heeft Campus Fryslân twee
nieuwe promovendi aangetrokken.
Margo Enthoven en Angela Greco.
Zij gaan onderzoek doen in het
onderzoeksdomein Governance
& Sustainable Economy.
Dr. Joop Houtman is coördinator
en senior beleidsmedewerker
onderzoek bij de Graduate School
van Campus Fryslân, een functie
die hij daarvoor 13 jaar bij de
Faculteit Rechtsgeleerdheid ver
vulde. “Vanuit Groningen kreeg ik
in de gaten dat ze in Leeuwarden
hele interessante dingen aan het
doen zijn en heb besloten om de
overstap te wagen. Het is leuk om
in zo’n pionierende organisatie
te werken. Mijn ervaring bij de
Graduate School van de Rechten
faculteit en met de Rijksuniversiteit
Groningen komen mij hier goed
van pas. Mijn taak is onder andere
om de Graduate School proces
matig in goede banen te leiden.”
De onderzoeksdomeinen van de
Graduate School zijn afgestemd op
de hotspots die zijn geformuleerd
in de Friese Kennisagenda. “Met
onze nieuwe onderzoekscoördi

nator Matt Coler hebben we de
onderzoeksterreinen wat meer
aangescherpt. Zo kennen we nu
de onderzoeksdomeinen Culture,
Language & Technology, Gover
nance & Sustainable Economy,
Food & Health en High Tech
Systems en Materials.”
Studentenpromovendi
Het ministerie van Onderwijs,
Cultuur & Wetenschap heeft in
2015 besloten tot een experiment
met promotiestudenten. “Dat
experiment houdt in dat promo
vendi die uit de ‘eerste geldstroom’
worden gefinancierd niet meer als
werknemer worden aangesteld.
Zij hebben een studentenstatus en
ontvangen een beurs. Dit is veel
goedkoper, waardoor er meer
promovendi kunnen worden
gecontracteerd. De RUG doet
hieraan mee en heeft 850 plaatsen
aangevraagd en gekregen. Campus
Fryslân heeft hiervan 30 promotie
plaatsen bemachtigd.”
Cofinanciering kennispartners
Campus Fryslân wil samen met
haar kennispartners promotie
projecten initiëren. “Dat betekent
dat een kennisinstelling en CF op
50/50 basis onderzoek financieren.
De onderzoeksbonus –het geld
dat je als universiteit krijgt als er
iemand promoveert- vloeit terug
naar CF. Zij herinvesteren deze
middelen in de onderzoeksdo
meinen. We zijn nu bezig met het
opstellen van een stappenplan voor
de uitwerking van deze cofinancie
ring. De adviesraad van Campus
Fryslân bespreekt dit in februari.

“Vanuit Groningen
kreeg ik in de gaten dat
ze in Leeuwarden hele
interessante dingen aan
het doen zijn”
Dr. Matt Coler, wetenschappelijk onderzoekscoördinator bij
de Graduate School van Campus Fryslân (foto: Inge Nummerdor)
Dr. Joop Houtman, coördinator en senior beleidsmedewerker onderzoek
bij de Graduate School van Campus Fryslân (foto: Inge Nummerdor)

De mensen achter de Graduate School
De Graduate School kent op dit moment vijf medewerkers, Githe van der Meulen (Office
manager en projecten), dr. Gjalt de Jong (directeur Centre Sustainable Entrepreneurship,
CSE), dr. Matt Coler (Wetenschappelijk onderzoekscoördinator Culture, Language & Technology en Governance & Sustainable Economy) en dr. Joop Houtman (Coördinator Graduate School). Binnenkort zal dr. Tim van Zutphen ook deel uitmaken van het team van
Campus Fryslân en neemt de rol van Wetenschappelijk onderzoekscoördinator voor de
onderzoeksdomeinen Food & Health en High Tech Systems & Materials voor zijn rekening.
Verder is freelancer dr. Tonny Mulder als Coördinator onderwijs betrokken bij de Graduate
School.
Op www.rug.nl/cf vind u onder de titel Graduate School alle namen en onderzoekstitels
van de huidige PhD’s.

Nieuwe PhD studenten voor
Campus Fryslân

Angela Greco (links) Margo Enthoven (rechts)

Margo Enthoven (23 jaar) is op 1
oktober als eerste Campus Fryslân
PhD begonnen aan haar onderzoek
naar ‘Leadership & Successful
Sustainable Entrepreneurship’.
Na afronding van de bachelor
Sociale Geografie & Planologie
en de Research Master aan de
Rijksuniversiteit Groningen is de
tijd nu rijp om onderzoek te doen
naar de ondernemer achter duur
zame bedrijven. “Men heeft vaak
het idee dat business slecht is voor
het milieu en dat het de belangrijk
ste oorzaak is voor achteruitgang.
Er moet meer focus komen op
manieren waarop je succesvol kunt

ondernemen maar ook toegevoegde
waarde kunt creëren voor de
maatschappij en het milieu.”
meent Enthoven.
Angela Greco (27 jaar) startte
in november haar PhD onderzoek
naar duurzaam ondernemen in de
sociale huurwoningsector. In haar
thuisland Italië voltooide zij aan de
University of Naples Frederico II de
bachelor ‘Building Engineering’ en
verhuisde vervolgens naar Delft om
daar aan de technische universiteit
de master ‘Building Engineering’ af
te ronden. Tijdens haar studie nam
Greco al zeer succesvol deel aan

de ‘Solar Decathlon’ – een interna
tionale wedstrijd voor het energie
neutraal bouwen- en het honours
programma Management & Sustai
nability. Ook deed Greco onderzoek
naar het opzetten van een business
case voor energie neutraal bouwen
in de commerciële sector. Nu is het
de beurt aan de sociale sector. “In
verband met de kosten vergt het
een grote investering om sociale
huurwoningen te verduurzamen,
in de bestaande bouw is dit een
echt probleem”. Een probleem dat
Angela Greco graag wil aanpakken.

Matt Coler:
wetenschappelijk
onderzoeks
coördinator
Per 1 september jl. is dr. Matt Coler
bij Campus Fryslân aan de slag gegaan
als wetenschappelijk onderzoekscoördinator bij de Graduate School. Coler
voegt een internationaal, multidisci
plinair perspectief toe aan Campus
Fryslân. Hij is een Amerikaan met
Duitse ‘roots’ en heeft onderzoeks
ervaring in Amerika en Europa.
Behalve als onderzoekscoördinator
bij RUG/CF werkt Coler ook voor de
National Science Foundation (USA),
als Associated Researcher aan de
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) in Frankrijk en
als senior onderzoeker bij Incas3.

Van huis uit filosoof –hij deed
zijn bachelor bij de University
of Massachusetts- is hij later
overgestapt naar Linguïstiek.
Hij startte zijn master Linguïstiek aan de New York University.
Hij maakte deze cum laude af
in Amsterdam aan de VU. Kort
daarna ging hij als PhD aan de
slag bij dezelfde universiteit.
In die periode reisde hij naar
de hoogvlakte van de Andes om
ongedocumenteerde talen ter
plaatse te beschrijven. Na het
behalen van zijn PhD ging hij
verder als Postdoc aan de VU.

Parkinson. Als je deze dokters een
blinddoek voordoet kunnen ze
redelijk goed aangeven of iemand
de ziekte heeft. Als je ze ernaar
vraagt, weten ze niet precies hoe ze
dat weten. Het is gewoon impliciete
kennis van de arts, door ervaring.
Wij gaan bij Campus Fryslân onder
zoeken hoe we deze kennis of “skills”
van de neuroloog kunnen vertalen
in een computerprogramma dat ons
kan ondersteunen in het herkennen
van de ziekte.”

“Na de universiteit ben ik aan
de slag gegaan bij Incas3, een
onderzoekstichting in Assen.
Incas3 legt zich toe op het oplossen
van industriële en sociale techno
logische problemen door het
combineren van academische
en technische kennis.” Coler is van
mening dat iemand met een linguïs
tische achtergrond van toege
voegde waarde is bij zo’n technisch
georiënteerd onderzoeksbureau.
De technologische invalshoek kan
profiteren van een multidisciplinaire
benadering. In sommige gevallen
is het nuttig om een onderwerp
van meer kanten te bestuderen.
Ik gebruik graag geluid als voor
beeld. Je kunt spraak analyseren
op natuurkundige wijze door de
karakteristieken van de klank te
bestuderen. Maar je kunt ook het
geluid vanuit menselijk perspectief
beoordelen. Dit levert hele andere
uitkomsten op. Bij voorbeeld omdat
de stiltes tussen de woorden niet
worden gezien in het signaal. Deze
worden door het brein ingevuld.”

“Door een multi
disciplinaire
aanpak kom
je sneller tot
wetenschappelijke doorbraken
die beter toepasbaar zijn in de
praktijk. ”

Parkinson herkennen met
behulp van Linguïstiek
“Een voorbeeld wat ik graag
gebruik om de kracht van gedrags
wetenschappers duidelijk te maken
is wat wij doen voor de ziekte van
Parkinson. Sommige neurologen
hebben de vaardigheid om aan
het geluid van een stem te horen
of iemand lijdt aan de ziekte van

Nieuwe uitdaging
“Bij Incas3 was ik betrokken bij
verschillende multidisciplinaire
projecten op het gebied van akoes
tische monitoring en stemanalyse.
Daarnaast was ik met een aantal
collega’s verantwoordelijk voor
fondsenwerving, zoals bijvoorbeeld
fondsen van Interreg. Ik kwam
tijdens mijn werk bij Incas3 in con
tact met de activiteiten van RUG/
CF. Zo heb ik samen met Nanna
Hilton van de RUG PhD-student
Amber Nota onder mijn hoede.”
Zijn passie voor onderzoek
deelt Coler nu met zijn functie van
onderzoekscoördinator bij Campus
Fryslân. “Bij Campus Fryslân ben ik

de afgelopen periode druk geweest
met het opzetten van de onder
zoeksagenda. De onderzoeks
domeinen van de Graduate School
zijn afgestemd op de hotspots
die zijn geformuleerd in de Friese
Kennisagenda. Ik noem ze ‘Flag
ships’ om beter aan te geven dat
we hier in Friesland trots mogen
zijn op deze Flagships.”
“Onze Graduate School is multi
disciplinair. Bij Campus Fryslân
kennen we geen domeinen zoals bij
een universiteitsfaculteit gebruike
lijk is, zoals een faculteit biologie
dat uit één domein bestaat. We
hebben meer domeinen en zijn tot
een logische clustering van deze
onderzoeksdomeinen gekomen:
Culture, Language & Technology,
Governance & Sustainable Eco
nomy, Food & Health en High Tech
Systems & Materials”
“Dat was ook één van de redenen
om hier te komen werken. Door
een multidisciplinaire aanpak kom
je sneller tot wetenschappelijke
doorbraken die beter toepasbaar
zijn in de praktijk. Om het voor
beeld van Parkinson nog eens
aan te halen. Je hebt niet alleen
technici nodig om een computer
programma te schrijven. Je hebt
met name ook gedragsweten
schappers nodig die de neurolo
gen kunnen interviewen, die de
impliciete kennis van de artsen
kunnen analyseren en dit samen
met technische wetenschappers
kunnen vertalen in een toepasbaar
computerprogramma die artsen
kunnen ondersteunen.”
“Daarnaast wil ik graag zorgen
voor opvolgend onderzoek. Onder
zoeksprojecten eindigen niet bij
het verdedigen van een proefschrift
maar worden geïncorporeerd in
het onderzoek van de volgende
generatie PhD-studenten. Weten
schappers moeten wat mij betreft
ook niet alleen publiceren, onder
zoek moet ook impact hebben. Als
je dit goed combineert, ben je als
onderzoeker ook meer waard op
de arbeidsmarkt.”
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Prestige

Dr. Joyce Kerstens over jongeren en internet:

“Wat je online doet, heeft
een grote, blijvende impact”

Vanaf de zomer van 2017 kan er – 175 jaar na het sluiten van de
Universiteit van Franeker - in Fryslân eindelijk weer universitair
onderwijs genoten worden.
De provincie heeft € 18 miljoen over voor deze diep gekoesterde
wens. Ze heeft dan ook torenhoge verwachtingen: Rijksuniversiteit Groningen/ Campus Fryslân moet zo’n duizend studenten
trekken, een ‘academisch klimaat’ in de provincie tot stand
brengen, en bovendien voor een economische impuls zorgen.
Het curriculum van Campus Fryslân zet vooral in op het verbinden
van regionale thema’s – zoals meertaligheid, milieu en watertechno
logie – met de buitenwereld. Het menu bestaat grotendeels uit zaken
waar Fryslân goed in is. Daar is actuele aanleiding voor: vanwege
krimp en vergrijzing is het belangrijker dan ooit om knappe Friese
koppen voor de eigen regio te behouden. De Campus Fryslân komt
geen moment te vroeg.
Tegelijkertijd draait het minstens zoveel om aanzien. Het zat de
Friezen nooit lekker dat er geen universiteit meer was in it Heitelân.
En wel één - een hele grote zelfs, met internationale allure - bij de
buren in Groningen. Dat Fryslân nu ook mee mag doen, met dank
aan die buren, dat telt. Het is een prestigezaak, en de politiek zal elk
succes graag op zich af laten stralen.
Vier eeuwen geleden ging het ook om prestige, maar dan omge
keerd: de student zelf kon zijn status opvijzelen op zijn weg naar de
elite. De eerste student uit het Bildt – mijn eigen haitelând – aan de
Franeker universiteit was Andries Iepes. In 1601 schreef deze boe
renzoon zich in, en maakte van de gelegenheid gebruik om zijn toch
wat gewone naam ‘op te schalen’: hij ging studeren onder de naam
Andreas Epeus Billandinus. Zijn droom was een baan in de top van het
provinciebestuur. Dat onderstreepte hij toen hij in 1608 ging studeren
in Genève, als Andreas Epeus Frisius.
Andries’ droom zou niet uitkomen: hij werd ondanks zijn academi
sche ervaring en klinkende namen nooit provinciaal bestuurder. Hij
keerde terug naar het Bildt, waar hij boer werd.
Er zijn zorgen of het aantal van duizend studenten wel gehaald gaat
worden. Het curriculum is aantrekkelijk, maar lijkt wel erg gericht op
bestaande Friese kwesties. Het is te hopen dat de blik niet teveel naar
binnen gericht is. Campus Fryslân moet de ambitie hebben om ook
jongeren van buiten de provincie aan te trekken. Hen laten ervaren dat
studeren aan de Friese universiteit bijzonder is. Misschien zelfs wel
prestigieus, iets waar een mooie carrière op te bouwen is. En dat kan
gewoon met behoud van de eigen naam.
Gerard de Jong

Gerard de Jong is hoofdredacteur van de Bildtse Post
en daarnaast freelance journalist. Voor Verbindt zal hij
regelmatig opiniërende columns schrijven.

Cybersafety is hot. Je kunt de televisie niet aanzetten of een krant opslaan en de onveiligheid
van de digitale snelweg schreeuwt je tegemoet.
Bedrijven, instellingen en overheden weten vaak
niet hoe ze moeten omgaan met cyberrisico’s. In
het NRC stond recentelijk nog dat de overheid
moeite heeft om effectief in te spelen op cybercriminaliteit. Ze blijft weifelend optreden terwijl
burgers en bedrijven steeds vaker slachtoffer zijn
van internetfraude en digitale afpersing.

Joeri de Valença bij Wetsus (foto: Inge Nummerdor)

Ontzouting door
middel van elektrische
energie
INGE NUMMERDOR IN
GESPREK MET JOERI DE
VALENÇA
Joeri de Valença werkt bij
Wetsus aan zijn promotie
onderzoek naar ontzouting
door middel van elektrische
energie. Dit doet hij aan de
hand van experimenten waarbij
gewerkt wordt met water als
model en met membranen als
filter.
“Je hebt eigenlijk drie types van
ontzouting. Je kan ontzouten door
middel van druk of door middel
van hitte en je kan ontzouten door
middel van elektrische energie.
Elektrische ontzouting heeft zo
zijn voordelen. Bij het gebruiken
van elektrische energie filter je als
het ware het zout er uit. Bij het
gebruiken van druk of hitte filter je
het water eruit. De techniek die ik
gebruik is daarom erg interessant
wanneer je werkt met drie compo
nenten in je water en waarbij je
het zout er uit wilt halen. Op het
moment dat je iets in je water hebt
wat waardevol is, zoals proteïnes,
dan zorgt deze methode er voor
dat deze proteïnes in het water
blijven” aldus Joeri. “Een voorbeeld
is sojasaus; je ziet weleens flesjes
in de winkel waarop staat 30%
less salt. Met de door mij gebruikte
techniek zou je bijvoorbeeld bij
‘gewone’ sojasaus een deel van het
zout eruit kunnen halen zonder de
proteïnes en smaakmakers aan te
tasten.”

Column
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“In mijn geval gebeurt er niks
met het water zelf, alleen het zout
gaat door het membraan. En
aangezien zout uit een positieve
en een negatieve component
bestaat heb je twee membranen
nodig. Je kan het als het ware zien
als een kanaal waar aan de ene
kant het positieve element eruit
gaat en aan de andere kant het
negatieve. Wat ik onderzoek is ‘hoe

“Het was al eerder
door anderen
berekend maar
het is ons gelukt
het te zien, dat is
veel waard!”
transporteert zout in het water en
door je membraan heen?’. Er zijn
verschillende manieren van hoe
het zout beweegt.” Tijdens zijn
experimenten kijkt hij naar wat
er gebeurt zodra de weerstand
van het systeem stijgt. Dit wordt
vervolgens gevisualiseerd, bijvoor
beeld door deeltjes aan het water
toe te voegen die de vloeistofstro
ming volgen. De verplaatsing van
de deeltjes wordt gefotografeerd
en aan de hand daarvan wordt de
beweging van de vloeistof zicht
baar.
“Elektrische ontzouting is
natuurlijk een bestaand fenomeen.
Maar nu zoek ik zoals je in de titel
van mijn onderzoek ziet naar over

limiting current, dit houdt in ‘meer
geladen stroom dan je zou bereke
nen aan de hand van oude klassieke
theorieën’. Geladen stroom in
metaal is elektrische stroom, in
het water is het ionische stroom.
Dit wordt gedragen door de zout
deeltjes. Meer stroom betekent dus
snellere ontzouting. Er is een limiet
waar men normaal gesproken
niet voorbij gaat, die limiet heeft
te maken met dat de weerstand
van je systeem heel erg omhoog
gaat, dus ook de effectiviteit van je
ontzouting. Ik ga juist boven deze
limiet om te zien wat er vervolgens
gebeurt. Ter vergelijking zou je
kunnen zeggen dat een auto waarin
zo hard gereden wordt dat de auto
gaat schudden en het benzine
gebruik enorm stijgt, zich in een
staat van ‘overlimiting’ bevindt. Het
is interessant om te onderzoeken
wat er tijdens die overlimiting
gebeurt, om zo te kijken of er een
manier gevonden kan worden om
toch op een comfortabele manier
harder te kunnen rijden.” In het
geval van het onderzoek van De
Valença betekent dit dat onder
zocht wordt of er een manier is om
toch te kunnen ontzouten terwijl
je eigen boven de limiet van een
systeem zit. “Wanneer dit mogelijk
is zou je het proces van ontzouten
kunnen versnellen.”

Joeri de Valença MSc (31) zit momenteel in de afrondende
fase van zijn PhD onderzoek genaamd Interfacial phenomena during overlimiting electrodialisys. De Valenca studeerde theoretische natuurkunde aan de Universiteit van
Amsterdam en ronde vervolgens de Master Physics, aan
dezelfde universiteit, af. Tegenwoordig woont en werkt
hij in Leeuwarden. Bij Wetsus, het European Centre of
Excellence for Sustainable Water Technology, werkt hij
aan zijn promotieonderzoek naar ontzouting door middel
van elektrische energie. In maart 2017 promoveert Joeri
aan de Universiteit van Twente. De ceremonie zal plaats
vinden in de Kanselarij in Leeuwarden.

DOOR FRANK SCHRÖER

Foto: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL)

Master Governance and
Law in Digital Society
Campus Fryslân werkt samen met de faculteit Rechtsgeleerdheid en de Thorbecke Academie (NHL) aan de
master Governance and Law in Digital Society. De studie
draait om veiligheid in een steeds digitaler wordende
samenleving vanuit een juridisch-bestuurskundig perspectief bestudeerd. Overheden en bedrijven moeten
meer en meer beleid maken op dit terrein. Hoe doe je
dat als overheid of bedrijf en waarmee moet je rekening
houden?
Deze academische master Governance and Law
in Digital Society sluit goed aan bij de HBO-studies
Bestuurskunde, Integrale Veiligheid en Recht van de NHL.
“Bachelorstudenten uit het HBO moeten wel eerst een
pre-master volgen, maar wij verwachten dat ze daarna
het niveau goed aankunnen,” meent drs. Femke Hemelaar,
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van masterprogramma’s bij Campus Fryslân.”
“Daarnaast sluit de master goed aan bij de verschillende
academische bachelorprogramma’s zoals Bestuurskunde en Recht of University Colleges van verschillende
universiteiten. Deze studenten kunnen de master na hun
bachelordiploma gaan volgen.” Naar verwachting zal de
master in september 2017 starten.

Je zou denken dat jongeren goed
kunnen omgaan met de risico’s van
internet, omdat ze hiermee zijn
opgegroeid. Uit recent onderzoek
van de Thorbecke Academie van de
NHL blijkt echter dat vier op de tien
jongeren niet in staat zijn vervalste
bankwebsites te herkennen. Dr.
Joyce Kerstens, senior-onderzoe
ker Cybersafety van de NHL heeft
promotieonderzoek gedaan naar
het internetgedrag van jongeren.
Zij onderzocht wat jongeren doen
op internet, welke gevaren ze lopen
en welke jongeren online het meest
kwetsbaar zijn. De onderzochte
risico’s zijn onder meer grooming
(het winnen van het vertrouwen
van een kind met het oogmerk een
minderjarige seksueel te misbrui
ken), oplichting (bijvoorbeeld
marktplaatsfraude), online pesten
en het versturen van haat- en
dreigtweets. “Pesten is van alle
tijden. Wat vroeger offline
gebeurde, gebeurt nu online.
Waar jongeren steeds meer achter
komen is dat wat je online doet
een veel grotere impact heeft.
Wat je online zet is ook meteen in
Limburg of China te lezen en het
blijft misschien wel tot in eeuwig
heid staan. Kijk, een puber blijft
een puber. Hij of zij zal de grenzen
blijven verkennen. Maar als je op
de wc-deur van school over een
bestaand persoon een seksistische
opmerking schrijft, dan heeft dat
toch een andere impact dan dat je
diezelfde opmerking op een Face
bookpagina post. Je moet daarom
ontzettend oppassen wat je doet,”
aldus Joyce Kerstens.

“Jongeren
worden
ingezet als
digitaal expert”
Taak voor ouders en scholen
“Het is erg belangrijk dat ouders
en scholen hun taak oppakken.
Ouders zijn toch te lang aan de
zijlijn blijven staan. Ze hebben een
taak. Natuurlijk bestaat er iets
als een digitale kloof, maar dat
ontslaat je niet van de taak om
belangstelling te tonen met wat je
kind doet op internet. Stel vragen
en wees oprecht geïnteresseerd.
Als je in gesprek gaat met je zoon
of dochter kun je het onderwerp
online pesten of cybercriminaliteit
goed ter sprake brengen.”
Online tool Internetveiligheid
“Op basis van ons onderzoek
hebben we een tool ontwikkeld
voor scholen. Dit is een online
vragenlijst die scholieren kunnen
invullen en waaruit een patroon
herkend kan worden wat jongeren
doen en meemaken op internet.
De uitkomsten op schoolniveau
kunnen worden vergeleken met
landelijke cijfers. Dat kan aan
leiding voor scholen zijn om met
jongeren in gesprek te gaan en hun
meer mediawijsheid bij te brengen.

Scholen zijn steeds beter in staat
om zoiets als cyberpesten aan te
pakken. Ze hebben daarin echt een
inhaalslag gemaakt.”
Minderjarige daders en slacht
offers waren onderwerp van het
promotieonderzoek, maar volgens
Kerstens kunnen jongeren ook
actief bijdragen aan de veiligheid
op internet. Het lectoraat Cybers
afety van NHL Hogeschool is nu
samen met de Politieacademie aan
het kijken of jongeren als digitaal
expert kunnen worden ingezet.
“We willen jongeren op vrijwillige
basis mee laten lopen met de politie
en hun expertise op digitaal terrein
inzetten. Jongeren gebruiken andere
kanalen - waarop ze soms uren
zitten - en komen zo achter dingen
waar de politie niet zo één, twee,
drie achter komt. Die expertise wil
de politie gaan gebruiken. De politie
krijgt zo informatie over de laatste
online trends en kan jongeren
gebruiken als extra oren en ogen
op het net. En jongeren kunnen
misschien assisteren bij het online
opsporen van gestolen voorwerpen.
Er moet natuurlijk nog wel een en
ander geregeld worden: juridische,
ethische en praktische vraagstukken
moeten eerst opgelost worden. Je
hebt immers met jonge mensen te
maken. Maar de politie vindt het
de moeite waard om uit te proberen
of jongeren kunnen worden ingezet
bij de bestrijding van cybercrimina
liteit en daarom wordt er binnen
kort een pilot gestart.”
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De Potmarge in Leeuwarden, favoriete plek van Marije Struijs.
Achter rechts het Wetsusgebouw dat het favoriete plekje van Kevin Vargas is.
(foto: Ammer Omara Fotografie)

Leeuwarden
Studentenstad

Het aantal studenten dat een HBO-bachelor of een academische master in Leeuwarden doet, bedraagt ongeveer 28.000.
Wat vinden zij leuk aan Leeuwarden? Wat is hun favoriete
plek? Deze keer vroegen wij dat aan twee studenten Watertechnologie. Watertechnologie van Wetsus Academy is een
joint master van de universiteiten van Groningen, Twente
en Wageningen.
Kevin George Kelly Vargas (30),
Watertechnologie
Leeuwarden heeft een hele
positieve indruk op mij gemaakt.
Ik heb in meerdere grote steden
gewoond en het niveau van rust
en stilte dat ik hier vond is iets
waar ik al een tijdje naar op zoek
was. Daarnaast is Leeuwarden een
groene stad en de afstanden die
ik binnen de stad moest afleggen
deden niks af aan het gevoel van
je thuis voelen, in welk deel van
de stad dan ook. Als ik een plek
moet kiezen als favoriet dan is dat

absoluut het Wetsus gebouw.
De sfeer en de mensen daar zijn
echt geweldig, het is een unieke
plek. – Kevin George Kelly Vargas
(Puebla, Mexico).
Marije Struijs (24), Watertechnologie
Tijdens mijn studie woonde ik niet
in Leeuwarden maar in Gronin
gen, dit zorgt er voor dat je toch
minder meekrijgt van het studen
tenleven in een stad. Daarnaast
bestond mijn klas voornamelijk uit
internationale studenten en met

Engels als voertaal had ik soms
bijna het idee in het buitenland te
zijn. Dit heeft er wel voor gezorgd
dat wij als klas een hele hechte
groep geworden zijn en veel
samen opgetrokken hebben. Mijn
favoriete plek in Leeuwarden is
denk ik de Potmarge. Ik vind ik het
heerlijk om tijdens een korte pauze
langs de Potmarge te lopen om uit
te waaien en opgefrist weer terug
aan het werk te kunnen. - Marije
Struijs (Groningen).
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Volg Campus Fryslân altijd en overal:
Wilt u op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het academi
sche 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.
- Bekijk ons op Instagram: campusfryslan
- Ook via LinkedIn kun je CF volgen: RUG/Campus Fryslân.
- En natuurlijk staat altijd het laatste nieuws op de website van CF:
www.rug.nl/cf.
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Elisabeth Brugman is 4e jaars student Communicatie- en
Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ze studeert in Groningen maar woont in Leeuwarden.

Studeren in Groningen en
wonen in Leeuwarden: Huh?!
“HUH woon jij in LEEUWARDEN?! Waarom woon je niet in GRONINGEN!
GRONINGEN is toch veeeeul leuker dan LEEUWARDEN!” zijn de vooral
niet-veroordelende opmerkingen gepaard met zwaar gefronste wenk
brauwen en boze blikken van onbegrip die ik ontvang wanneer ik vertel
dat ik in Groningen studeer en in Leeuwarden woon. Jep, dat is nou mijn
leven voor ongeveer 3 jaar nu. Niet dat ik er nog maar 3 jaar woon, ik
woon er al vanaf dat ik een kleine spruit was. Maar tot de middelbare
school reikt je leven eigenlijk niet verder dan je eigen stad, omdat je
omgeving zich dan nog in dezelfde way of life bevindt.
Zelf ben ik ook geconditioneerd naar Groningen verhuisd toen mijn eerste
studiejaar begon. Nadat ik na een paar maanden terugverhuisde kreeg ik
al helemaal een berg aan reacties naar m’n kop gesmeten. Dat was toch
wel iets wat tegen het verwachtingspatroon inging. In het begin deed ik
nog moeite om het mensen uit te leggen, maar in de loop der jaren ver
anderde mijn goede moed in een chronische vermoeidheid. De meesten
zijn toch meer bezig met Groningen de hemel in te prijzen en Leeuwarden
de grond in te trappen. Appels met peren vergelijken noemen we dat. Ik
snap deze denkwijze ook wel, statistisch gezien heeft Groningen bijvoor
beeld meer inwoners, winkels en kroegen. Oh, en een hogere toren niet
te vergeten.
Misschien ben je inmiddels nieuwsgierig geraakt naar waarom deze
dame er bewust voor kiest om wekelijks in die tijd vretende trein met gare
WiFi te zitten. No worries, hier zitten verder geen complexe theorieën aan
vast zoals we wel gewend zijn bij de RUG. Het is namelijk vrij simpel. Wij
stervelingen zijn nu eenmaal sociale wezens. Dus als het even kan woon je
toch het liefste op kruipafstand van je beste buddies? Ik in ieder geval wel!
Wat kan ik zeggen, ik ben een bevoorrechte meid met toffe vrienden. Plus,
ik vind Leeuwarden een gezellig groot dorp met heerlijk nuchtere figuren
erin rondlopen. “Studeer je in Groningen en woon je in Leeuwarden?
Nice!”; zou daarom ook wel eens tof zijn om te horen. Wie weet wat
de toekomst na deze column in petto heeft!

