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Dit eerste beleidsplan van de Academie is het logische vervolg op het startdocument van maart
2018. Dat startdocument was op zijn beurt de eerste uitwerking van de intentieverklaring die
op 5 oktober 2017 plechtig werd ondertekend namens de toenmalige Gemeente Franekeradeel,
de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Gemeente Franeker en
de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker. De Academie heeft sinds zijn oprichting een
stormachtige groei doorgemaakt; niet omdat we dat zo hadden gepland, maar omdat de activiteiten van het eerste jaar als een krachtige magneet honderden enthousiaste deelnemers/
studenten èn tientallen gedreven vrijwilligers bleken aan te trekken. We staan er als bestuur
versteld van, maar zijn vanzelfsprekend vooral ook buitengewoon blij met en trots op wat er in
zo korte tijd dankzij al deze mensen is gerealiseerd. Het heeft ons gesterkt in de gedachte dat
we met de wedergeboorte van de Academie van Franeker goud in handen hebben waarmee dit
meer dan 400 jaar oude sieraad de plek kan terugkrijgen in Franeker, Fryslân en de wereld van
de wetenschap die het verdient. Het is daarom de hoogste tijd om op schrift te stellen wat we in
de komende jaren met de Academie willen bereiken.
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Uit de statuten volgen visie en missie van de
Academie:

‘De Stichting Academie van Franeker wil op
eigentijdse wijze gestalte geven aan het universitaire verleden van Franeker. Zij wil dat doel
bereiken door wetenschappelijk onderzoek
en onderwijs te stimuleren en te faciliteren in
Franeker en Noordwest-Fryslân, in samenwerking

8

De statutaire doelstelling van de Stichting 		

Daarmee is de Academie van Franeker een

met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit

Academie van Franeker luidt:

wetenschappelijk instituut met een brede maat-

Groningen. Daartoe biedt zij o.a. publiekscolleges

schappelijke educatieve opgave. Jong en oud zijn

aan en creëert werkgroepen. Haar activiteiten

Het geven van een eigentijdse doorstart aan

hier welkom om kennis en ervaring te delen en

worden gebundeld in een educatief centrum in

het academisch verleden van de stad Franeker

inspiratie op te doen voor school, werk en leven.

samenwerking met de onderwijsinstellingen, het

door het ontwikkelen en instandhouden van een

bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen

instituut:

Statutair is ook vastgelegd op welke manier de

in de regio. Daarbij staan de schaal en de

a) voor het faciliteren van wetenschappelijk

Academie van Franeker invulling geeft aan zijn

behoeften van Fryslân, en in het bijzonder

doelstelling:

Noordwest-Fryslân, centraal.

onderzoek en onderwijs in Franeker en
Noordwest-Fryslân in samenwerking met
de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit

De stichting ziet er op toe dat de activiteiten

Geïnspireerd door de vier faculteiten van de

Groningen;

die onder haar verantwoordelijkheid worden

oude Academie - godgeleerdheid, rechtsgeleerd-

ontplooid binnen de categorie van de betrokken

heid, medicijnen en vrije kunsten - ontplooit de

dat in samenwerking met de onderwijsinstel-

activiteiten worden gekenmerkt door:

stichting haar werkzaamheden op vier gebieden:

lingen, het bedrijfsleven en de maatschappe-

a) hoge kwaliteit;

Letter en Geest, Recht en Omgeving, Mens en

lijke organisaties in de regio ruimte biedt aan

b) verbinding tussen oude academische tradi-

Gezondheid en Natuur en Techniek. Dit alles in

b) voor de vorming van een educatief centrum

educatie in de breedste zin van het woord,

ties en eigentijds onderwijs en onderzoek;

de vaste overtuiging dat haar wetenschappelijke

passend bij de behoeften en de schaal van

c) inbedding in de stad Franeker en de regio

activiteiten de kwaliteit van leven in de regio ten

Fryslân als geheel en Noordwest-Fryslân in

Noordwest-Fryslân.

goede zullen komen.’

het bijzonder.

Wat de Academie in onze tijd uitdrukkelijk níet is,

Een van onze grondleggers, prof Jouke de Vries,

niet alleen toegankelijk voor studenten in het

is een klassieke wetenschappelijke onderwijsin-

zei eens: “universitair onderwijs is per definitie

wetenschappelijk onderwijs. We mikken op een

stelling die op basis van accreditaties en rijks-

selectief”. En dat klopt. Ook in die zin is de Acade-

smalle puur wetenschappelijke top en een brede

subsidies mensen opleidt tot allerlei universitaire

mie dan ook geen universiteit: bij ons staat niet

waaier aan kwalitatief hoogwaardige actviteiten

graden. Wèl faciliteren we van harte activiteiten

het selectieve voorop, maar het laagdrempelige.

die wetenschap en kennis voor de inwoners,

in de Friese regio van geaccrediteerde HBO en

We zijn er voor iedereen, maar... zoals statutair

bedrijven en instellingen van de regio toegankelijk

WO instellingen. Denk aan de luisterrijke promotie-

is vastgelegd: wat we ook doen, de activiteiten

maken. Ook op verzoek of in opdracht van bedrij-

plechtigheden in de Franeker Martinikerk; aan de

dienen in hun soort van hoge kwaliteit te zijn. Wie

ven, instellingen of groepen inwoners brengen

academische toer door de stad voor bijvoorbeeld

een certificaat van de Academie van Franeker

we kennis bijeen en verrichten we onafhankelijk

studenten of gasten uit binnen- en buitenland;

heeft ontvangen, kan er met trots van verzekerd

onderzoek. Dat kan zelfstandig, maar ook als

aan gebruik van onze prachtige historische

zijn dat de gevolgde leergang het beste in zich

intermediair tussen andere kennisinstellingen en

accommodatie voor wetenschappelijke symposia

had wat er op dat gebied voorhanden was. Dat

de regio. Verbinden zit vanaf dag 1 in ons DNA.

of extension schools; aan gemakkelijkere toegang

geldt voor de promovendus van een andere

Voor de hand liggende partners zijn naast de

tot bevolking, bedrijfsleven en overheden in de

universiteit die in de prachtige ambiance van

Campus van de RuG, Hogeschool NHL-Stenden,

regio voor het doen van wetenschappelijk onder-

Franeker Martinikerk en Botniastins zijn of haar

Hogeschool Van Hall Larenstein, de Wadden-

zoek of het vinden van stageplaatsen. Dit is de

dissertatie heeft verdedigd. Dat geldt evenzeer

academie, de Fryske Akademy, de Anna Maria

Academie als een soort van portal, die de weten-

voor de enthousiaste deelnemer aan een reeks

van Schurmanschool (AMS), andere VO-scholen

schap opent voor Noordwest-Fryslân en Noord-

door topwetenschappers verzorgde colleges. Èn

in de regio, de MBO-instellingen van Fryslân, de

west-Fryslân opent voor de wetenschap.

dat geldt voor de leerling uit het basisonderwijs

basisscholen van Noordwest-Fryslân etc.

die via de Academie kennismaakt met wetenOmgekeerd doen we graag een beroep op de

schap. Een certificaat van de Academie is iets

expertise van de erkende instellingen bij bijvoor-

om trots op te zijn.

beeld de uitvoering van onze opdrachten in de
samenleving en de vorming van wetenschappe-

Dit alles is uitsluitend te realiseren door de ver-

lijke netwerken. De Campus in Leeuwarden is

binding te maken tussen mensen, instellingen en

daarbij ons eerste aanspreekpunt.

bedrijven om kennis en ervaring te delen. Wat aan
de Academie gaat gebeuren is, zoals gezegd, zeker

Dit is dus wie wij zijn
en willen zijn.

EEN CERTIFICAAT
VAN DE ACADEMIE
IS IETS OM
TROTS OP TE ZIJN
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VAN FRANEKER
1585-1811 / 2018-...
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Verstopt achter de gesloten wanden van Voorstraat, Vijverstraat en Academiestraat, is de
prachtige plek waar ooit de Universiteit van
Franeker was gevestigd alleen te vinden voor
de enkeling die de bijzondere impuls voelt om
de weinig uitnodigende Hortusstraat in te lopen.
Wie zou kunnen vermoeden dat achter het
rolluik tegenover studentencafé De Bogt fen
Guné de oorsprong schuilgaat van wat in 2016

De Academie van Franeker
kent een diepe inbedding
in de geschiedenis en het
zelfbewustzijn van de
inwoners van de stad.

Na twee eeuwen doet zich de
kans voor om aan het verhaal van
de Academie van Franeker een
nieuw hoofdstuk toe te voegen.

tot identiteit van Franeker is verklaard? In 1811
is de universiteit overleden. En wie niet verder
kijkt dan de ontbrekende bewegwijzering en
de veronachtzaamde toegankelijkheid kan niet
anders concluderen dat de stad zich met dat
overlijden heeft verzoend. De universiteit is
een reeds lang afgesloten hoofdstuk in de rijke
geschiedenis van Franeker. Einde verhaal...

11

Beleidsplan

12

...tot exact 200 jaar later, in 2011, Rijksuniversiteit

De kersverse Campus Fryslân zoekt aansluiting bij

De Academie van Franeker kent een diepe inbed-

Al die mensen die samen zo recent de identiteit

Groningen / Campus Fryslân wordt opgestart.

academische historie en tradities. Die historie ligt

ding in de geschiedenis en het zelfbewustzijn

van Franeker hebben willen doen wortelen in de

Vanaf dat moment is er, in de eerste plaats

deels in Groningen. Zonder de RuG geen Campus

van de inwoners van de stad. In 2017 leidde de

oude academie hebben dat goed gezien. Ze hebben

dankzij de RuG en het provinciaal bestuur van

Fryslân. Maar de oorspronkelijke Friese acade-

voorname internationale rol van de voormalige

begrepen dat het die academische traditie is die

Fryslân, weer sprake van academisch onderwijs

mische traditie ligt natuurlijk in Franeker. Waar

academie in de ontwikkeling van het protestantisme

Franeker wel heel bijzonder maakt; dat ook de

en universitair onderzoek in Fryslân. Een ontwik-

anders? We zien dat heden ten dage bijvoorbeeld

in Europa nog tot het internationale predicaat

lange aanwezigheid van de psychiatrie in de stad

keling waarvan het belang moeilijk kan worden

nog terug in de traditie dat promovendi van Friese

‘Europese stad van de Reformatie’. Maar liefst

er direct mee is verbonden, dat het Eise Eisinga

overschat. Universiteiten zijn broedplaatsen van

oorsprong hun proefschrift mogen verdedigen

een derde deel van de studentenpopulatie van

Planetarium er zonder de universiteitsbibliotheek

talent en staan aan de wieg van innovaties op

in de Martinikerk in Franeker. We zien dat ook

de oude Academie van Franeker kwam uit het

waarschijnlijk niet was geweest en dat toewijding

alle mogelijke terreinen van techniek, economie

terug in de al meer dan 80 jaar bestaande traditie

buitenland. Dat feit alleen al geeft aan wat voor

en gaan voor een hoge kwaliteit eigenschappen

en samenleving. Waar academische activiteit is,

dat studenten van Friese studieverenigingen in

een vooraanstaande rol de academie had op

zijn die naar de toekomst toe te ‘vermarkten’ zijn

zijn ook extra impulsen tot ontwikkeling, vernieu-

Groningen en Wageningen op de eerste werkdag

Europese schaal en dan vooral in de protestantse

in toerisme, economie, cultuur en onderwijs.

wing en binding. De komst van de Campus is een

na Kerst hun Krystkongres houden in Franeker,

landen. Maar we hebben het hier niet alleen maar

prachtige kans voor Leeuwarden als regionaal

waarbij het oudste studentencafé van Nederland,

over geschiedenis. Een zorgvuldig traject met

Wat is er fysiek nog terug te vinden van de

centrum, maar ook voor Fryslân als geheel en de

De Bogt fen Guné, de plaats van samenkomst is.

honderden deelnemers moest in 2016 leiden tot

voormalige academie? Allereerst zijn er natuurlijk

het vaststellen van ‘de identiteit van Franeker’.

de gebouwen: het voormalig klooster/academie-

oude academiestad Franeker in het bijzonder.
Na twee eeuwen doet zich de kans voor om aan

RuG / Campus Fryslân zoekt geschiedenis en

De uitkomst had van alles kunnen zijn in een stad

gebouw aan de Academiestraat, de hortus aan

het verhaal van de Academie van Franeker een

tradities als fundament onder al het nieuws dat

met een rijke middeleeuwse geschiedenis en vijf

de Hortusstraat en de voormalige Orangerie. Dit

nieuw hoofdstuk toe te voegen.

nu in Leeuwarden aan het ontstaan is. Daarvoor

stadsstinzen, met een beroemd planetarium en

onroerend goed is in eigendom van een zorg-

kijkt de Campus, terecht, naar Franeker. Franeker

met de onbetwiste status van hoofdstad van het

instelling, een woningbouwcorporatie, een 		

heeft, omgekeerd, de ambitie om een toekomst

kaatsen. Maar het werd: de academie, vertaald

vereniging van eigenaren en diverse particulieren.

te bieden aan zijn oude academie. Een toekomst

in de kernbegrippen toewijding en kwaliteit. In

Dan is er de omvangrijke inhoud van de voormalige

die in de eerste plaats past bij de stad zelf en bij

de harten en hoofden van de Franekers is de

universiteitsbibliotheek. Deze vormt het hart van

Noordwest-Fryslân, maar ook een toekomst die

Academie al niet langer meer een overleden stuk

de collectie van Tresoar in Leeuwarden en naar

mede ten dienste staat van Fryslân en Noord-

historie. Integendeel, ze ontlenen er hun identiteit

verluidt is ook een deel in de UB van Delft terecht

Nederland. Dat is goed voor het onderwijs, voor

als Franekers aan.

gekomen. Overigens zijn ook in het oosten van

onderzoek en innovatieve ontwikkelingen, voor

Hongarije in een bibliotheek boeken te vinden uit

de regionale culturele ontwikkeling, voor de

de de voormalige UB van Franeker. In Museum

economie en het toeristisch verkeer en voor het

Martena in Franeker zelf bevinden zich portretten

zelfbewustzijn van de inwoners.

van de voormalige hoogleraren, een unieke ‘xylotheek’, de oude pedelstaf van de academie en vele

2019-2023

Verstopt achter de
gesloten wanden van
Voorstraat, Vijverstraat
en Academiestraat, is de
prachtige plek waar ooit
de Universiteit van
Franeker was gevestigd.
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Tresoar en Museum
Martena hebben samen in
2018 de expositiezolder van
het museum ingericht als de
voormalige academiebibliotheek.

14

andere interessante objecten. In de stad zijn

Tresoar en Museum Martena hebben samen in 2018 de expositiezolder van het museum ingericht als

de monumentale woningen van de voormalige

de voormalige academiebibliotheek. Speciaal meubilair in de vorm van zogenaamde lektrijnen is ervoor

hoogleraren goed terug te vinden, evenals de

ontworpen. Topstukken uit de collectie zijn tentoongesteld. Dit alles gebeurde in het kader van Culturele

herinnering aan de 1200 Hongaren die hier

Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018. Na de expositie zijn de museale topstukken teruggegaan naar

hebben gestudeerd. Het topstuk van Franeker

Tresoar. Zij dienen onder speciale condities voor het nageslacht bewaard te blijven. Maar de monumen-

en de publiekstrekker bij uitstek, het Eise Eisinga

tale kast en een lektrijn hebben een plek gekregen in de Botniastins, het gebouw van de Academie van

Planetarium, zou er zonder de academie niet

nu. Nog veel belangrijker: de academische ambiance waarbinnen die monumentale boekenverzameling

zijn geweest.

ooit tot stand is gekomen, is door de heropening van de Academie weer springlevend.

Beroemde personen die in de loop der eeuwen

Dat mogen we gerust labelen als ‘legacy’ van 2018.

Johannes Bogerman

Henricus Antonides
van der Linden

Sibrandus Lubbertus

Hoogleraar theologie
1576-1637

Hoogleraar theologie
1546-1614

Hoogleraar theologie
ca. 1556 - 1625

Johannes Bogerman werd in 1576 geboren

Henricus Antonides van der Linden is

Sibrandus Lubbertus (Langwarden (Duits-

op enigerlei wijze verbonden zijn geweest met

in een streng calvinistisch gezin. Hij is voor-

beter bekend als Nerdenus, naar zijn

land) ca. 1556 - Franeker 1625) studeerde

de academie van Franeker zijn er volop. Wat te

Campus Fryslân, identiteit, levende sporen van het verleden, CH2018, behoefte aan impuls en innovatie

al bekend geworden als voorzitter van de

geboorteplaats Naarden waar hij in 1546

aan alle calvinistische universiteiten die

denken van een van de grondleggers van de

voor de stad en Noordwest-Fryslân: zie hier hoe de gedachte is geboren dat terugkeer van academische

Dordtse synode en als vertaler van delen

werd geboren. Nerdenus werd hoogleraar

ertoe deden, zoals Wittenberg, Marburg en

moderne filosofie, René Descartes? Of van Peter

activiteiten naar Franeker wel eens een serieuze mogelijkheid zou zijn. Als vliegwiel voor veel bredere

van het Oude Testament in de landstaal.

theologie aan de Academie van Franeker.

Genève tot hij in Franeker een van de eerste

Stuyvesant, in de geschiedenis van de Verenigde

ontwikkelingen.

Hij werd opgeleid aan de Academie van

Hij was een van de vier professoren die

vier hoogleraren theologie kon worden bij

Staten een buitengewoon invloedrijke figuur?

Franeker en bleef hier tot aan zijn dood

aangesteld werden bij de oprichting van

de stichting van de universiteit in 1585.

Anna Maria van Schurman, Eise Eisinga, Dominee

in 1637 als professor in de theologie aan

de universiteit in 1585. Hij hield zich vooral

Hij was een fel calvinistisch dogmaticus en

Balthasar Bekker - allemaal hebben zij een

verbonden.

bezig met de opleiding voor theologen en

deed huiszoekingen bij zijn studenten naar

geschiedenis met Franeker en zijn academie.

het bestuur van de Academie van Franeker.

onrechtzinnige literatuur.

15
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De ligging van de stins
aan het centrale plein
van Franeker maakt het
gebouw zeer geschikt voor
academische en educatieve
activiteiten.

DE BOTNIASTINS

16
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van de Academie, maar als concept, als instelling,
kunnen de activiteiten digitaal en fysiek op talloze
Onze plannen voor de stins reiken verder dan

plekken plaatsvinden. Benadrukt moet worden

Vanuit de idee om academische activiteiten in

Eigenaar van de Botniastins is de Hervormde

wat nu al gefinancierd kan worden. Wij zoeken

dat de Academie van Franeker geen gebouw is,

Franeker te herstarten is nagedacht over een

Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker.

fondsen die belangrijk cultureel erfgoed willen

maar een zegel, een merk; misschien zelfs wel een

geschikte locatie, een academiegebouw. Gebleken

De exploitatie is in handen van het College van

bewaren en/of herbestemmen om ons te helpen

keurmerk: een merk dat gevuld kan worden met

is dat het oorspronkelijke academiegebouw, een

Kerkrentmeesters van de PKN Franeker. Samen

bij het realiseren van die verdere plannen.

een veelheid aan onderwijs- , onderzoeks- en ont-

voormalig klooster uit 1430, niet zonder meer

met deze besturen is het academiebestuur aan

beschikbaar is voor onderwijsactiviteiten. Een

de slag gegaan om de in zichzelf al prachtige

De Botniastins en de daarin te bouwen college-

als uitvalsbasis hebben, maar ook op andere

probleem was dat echter niet, want verbindingen

historische ambiance van de oude stins meer

zaal vormen het decor en de uitvalsbasis, maar als

plekken in Franeker of Noordwest-Fryslân kunnen

tussen oude gebouwen en de voormalige academie

geschikt te maken als academiegebouw: college-

er meer ruimte nodig is, dan zijn er prachtige zalen

plaatsvinden. Of op het internet. Wat de activiteiten

zijn bijna overal in de stad te vinden. Zo ook in

zaal, leeszaal, werkplekken, vergaderruimte,

in Museum Martena, het Stadhuis en het Plane-

van de Academie met elkaar gemeen hebben is

de Botniastins, rond 1500 gebouwd, die in zijn

eigentijdse technische voorzieningen. Gefinan-

tarium. En als meer capaciteit nodig is of een

dat ze de identiteit van Franeker als academie-

lange geschiedenis bijvoorbeeld ook woonhuis

cierd met een grote LEADER-subsidie (Europese

specifieke functionaliteit, dan is er in de directe

stad moeten versterken en dùs moeten aansluiten

van hoogleraren is geweest. De ligging van de

Unie) en een even groot bedrag uit particuliere

nabijheid een aantal prachtige alternatieve loca-

bij de uitkomsten van het ‘identiteitstraject’

stins aan het centrale plein van Franeker maakt

middelen wordt in de zomer van 2019 een 500 jaar

ties voorhanden, zoals Theater De Koornbeurs, de

van 2016: toewijding en kwaliteit. Als het van de

het gebouw zeer geschikt voor academische en

oud stadskasteel omgetoverd tot een huis waar

Martinikerk, de verschillende schoolgebouwen en

Academie van Franeker is, dan is het top, dan

educatieve activiteiten. Meer beweging aan die

mensen van alle leeftijden en uit alle windstreken

ruimtes bij bedrijven en instellingen in de regio

moet je erbij zijn. Daar wìl je bij zijn. Kwaliteit. Die

zijde van de Breedeplaats voegt bovendien veel

elkaar zullen ontmoeten om kennis te delen, te

niet te vergeten. En ruimtes die eigendom zijn van

kant moeten we uit. Steeds met het stempel van

waarde toe aan het plein als stadscentrum.

vergaren en te verwerken. Een huis dat voor velen

bedrijven en instellingen in de regio. De Botnia-

de Academie als garantie voor kwaliteit en weten-

als een thuis zal worden.

stins als gebouw wordt de fysiek zichtbare locatie

schappelijk onderbouwde informatie.

wikkelingsactiviteiten die weliswaar de Botniastins
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De Academie moet impact hebben in de regio.
Blijvende impact. We zien dat nu al gebeuren in de
hechte verbindingen die reeds in het eerste jaar

03.

DE ROL VAN DE ACADEMIE

18

Over het belang van de Academie voor de identiteit van de stad Franeker is al genoeg gezegd. Maar
er is veel meer. Zo biedt de Academie aan de Campus van de RuG een historisch fundament, een
Friese universitaire geschiedenis die meer dan 400 jaar geleden begon en internationaal van grote
betekenis was. In aanvulling op de roemrijke traditie van de Rijksuniversiteit Groningen kan het in
het licht zetten van de eigen academische geschiedenis van Fryslân een versterking bieden aan het
zelfbewustzijn van Noord-Nederland als ijzersterk en eeuwenoud bolwerk van onderwijs, onderzoek

Wetenschap
en maatschappij
verbinden

en wetenschap. Op alle toonaangevende internationale lijsten van universiteiten is de RuG de hoogst
‘rankende’ Nederlandse algemene universiteit. Daarbij kunnen aansluiten is een kans die weinig (of
beter: geen) andere steden van 13.000 inwoners hebben gekregen. Maar we zijn zelfbewust en zien
het als een uitdaging om op afzienbare termijn ook vanuit Franeker wetenschappelijke waarde toe te
voegen aan de reputatie van Noord-Nederland als kennisregio. De vroegere internationale status van
de Academie van Franeker verplicht ons daartoe en we zijn als bestuur vastbesloten om die ambitie
binnen de kaders van onze missie waar te maken.

De Academie verbindt het
Planetarium met de oude
Academiebibliotheek in Tresoar,
Museum Martena met de grote
denkers als Anna Maria van
Schurman en Eise Eisinga.

zijn ontstaan met onder meer het bedrijfsleven

Impact moet de Academie ook hebben op de vol-

en met de GGZ Friesland. We zien dat ook in de

wassenen en senioren die hier hun horizon komen

overweldigende belangstelling voor de publieks-

verbreden of hun kansen op mooi werk komen

colleges, waar steeds 50 tot 100 mensen per keer

vergroten. Impact op deze prachtige oude stad,

op af komen. En dat zonder intensieve promotie.

die met de Academie zijn hart weer terugkrijgt.

Met de terugkeer van de Academie willen we

De Academie verbindt het unieke Planetarium

blijvende impact hebben op de verspreiding en

met de oude Academiebibliotheek in Tresoar en

bevordering van het denken, het wetenschappe-

verbindt Museum Martena met de grote denkers

lijk denken in het bijzonder. Op de vergroting van

René Descartes, Anna Maria van Schurman, Eise

kansen en zelfbewustzijn van de kinderen en jonge

Eisinga en Balthasar Bekker. De Academie biedt

mensen - van dichtbij en van veraf - die hier in

een wetenschappelijk decor aan de prachtige

welke vorm dan ook onderwijs gaan krijgen. Juist

fontein die hier is gekomen ter nagedachtenis aan

ook mensen met, zoals dat heet, ‘afstand tot de

die andere grote zoon van Franeker, astronoom

arbeidsmarkt’ en kinderen en jongeren voor wie

professor Oort. En het grote doel is natuurlijk dat

het vanuit hun achtergrond niet vanzelfsprekend

de Academie van Franeker mensen met elkaar zal

is dat zij deelnemen aan academische activiteiten

verbinden. Mensen van Franeker en van Fryslân,

willen we uitnodigen en prikkelen om dat juist

mensen van de wetenschap en mensen met een

wel te doen. Een certificaat van de Academie van

nieuwsgierige en vrije geest die hier komen om

Franeker moet een felbegeerd papiertje worden

te leren. In de breedste zin van het woord.

voor iedereen en niet alleen voor hen die met een

Jong en oud.

intellectuele en/of maatschappelijke voorsprong
ter wereld zijn gekomen. Ook zó zien wij de invulling van onze tweede statutaire doelstelling, de
vorming van een educatief centrum. We zullen op
zoek gaan naar fondsen die samen met ons deze
doelstelling willen helpen waarmaken.

De rol van de Academie wordt
verder per domein toegelicht.
De aard van de activiteiten is voor
het bewaren van het overzicht
steeds onderstreept.
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SIMMERJÛN
KOLLEEZJES
Het team Letter en Geest verzorgt in de eerste
plaats publiekscolleges op het terrein van cultuur, taal, kunst, geschiedenis, filosofie en theo-

DOMEIN
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1

04.

LETTER
EN GEEST

logie. In hun meest luchtige vorm zijn dat onze

een jaarlijks congres vanaf 2020; uiterlijk 2021.

Een serie van ‘luchtige’ colleges
georganiseerd rond het thema
Friese identiteit voor het brede
publiek en wat de Academie
betreft ook de toerist die in
de omgeving van Franeker
verblijft. ‘

Naast colleges die afzonderlijk bezocht kunnen
worden, ontwikkelt het team ook verdiepende
cursussen. De eerste leergang van vier avonden
bood plaats aan maximaal 22 deelnemers en was
binnen een week uitverkocht. Onder de titel ‘Het

In juli en augustus 2018 is bij wijze van eerste

Begin’ behandelden vier hoogleraren van diverse

kennismaking met het lokale publiek een serie

universiteiten vanuit verschillende culturele en

We willen een collectie
opbouwen waarin onze
historische wortels en
actuele activiteiten tot
uitdrukking komen.

van zeven ‘luchtige’ colleges georganiseerd rond
het thema Friese identiteit. Geen wetenschap.
Wel topsprekers. De reeks was een groot succes.
De avonden werden bezocht door tussen 60 en
130 mensen waardoor voor bijna alle colleges

wetenschappelijke perspectieven het verhaal
van onze oorsprong. Van Genesis tot Darwin en
van Grieken tot Germanen. Bij deze gelegenheid
zijn de eerste certificaten van de Academie van
Franeker uitgereikt.
21

moest worden uitgeweken naar de Martinikerk.
nazit in Hotel-Restaurant De Doelen vormden
een enorme stimulans voor het team. De zomeravondcolleges zullen jaarlijks terugkeren. Vanaf
2019 wordt het karakter ervan wetenschappelijker, maar de toon blijft luchtig. De doelgroep is
immers het brede publiek en wat de Academie
betreft ook de toerist die in de omgeving van
Franeker verblijft. ‘Een avondje Academiën’

De academiebibliotheek
wordt voor het
publiek toegankelijk.

qua organisatiekracht aan kunnen. We mikken op

zomeravondcolleges, de Simmerjûnkolleezjes.

De enthousiaste reacties tijdens de wekelijks

hebben we het al horen noemen. Voor 2019 is
gekozen voor het thema ‘Onder professoren’.
Hoogleraren uit Franeker en omgeving
verzorgen een publiekscollege over hun
favoriete onderwerp.

2019-2023

Binnen het domein Letter en Geest ligt ook de
In samenwerking met de andere domeinen

consumptiebon te gebruiken, waardoor de

verantwoordelijkheid voor het opbouwen van een

worden door het jaar heen wetenschappelijke

ontmoeting en het nagesprek sterk worden

nieuwe collectie voor de leeszaal van de Botnia-

publiekscolleges georganiseerd. Op dit moment

bevorderd.

stins. De academiebibliotheek wordt voor het

hebben de colleges nog geen vaste frequentie,

publiek toegankelijk. Via schenkingen en soms

maar de heldere ambitie is om zo snel als

Het is de bedoeling dat het domein Letter &

een gerichte aankoop, willen we een collectie

mogelijk te komen tot een vast tweewekelijks

Geest in de toekomst voor de Academie in samen-

opbouwen waarin onze historische wortels en

patroon. Per jaar zullen dat er dus zo’n twintig

werking met de ondersteunende teams de rol

actuele activiteiten tot uitdrukking komen. Denk

worden. Plus zeven of acht zomeravondcolleges.

van organisatiebureau gaat vervullen. Hierbij valt

aan publicaties van en over de Academie van

Woensdagavond is collegeavond. Colleges

te denken aan de organisatie van bijvoorbeeld

Franeker. Vanzelfsprekend wordt gewerkt aan

beginnen om half negen in de Botniastins en

symposia, werkbezoeken en promoties. Promoties

het verzamelen van proefschriften van geleerden

duren zestig tot negentig minuten. Bij meer dan

en werkbezoeken vinden nu al plaats. Geen pro-

die in de loop der jaren in Franeker zijn gepro-

vijftig bezoekers wijken we uit naar de Martini-

bleem. Voor wat betreft symposia en congressen

moveerd. Ook publicaties over onderwerpen die

kerk. Na afloop van het college zijn de toegangs-

geldt: we gaan pas beloven dat we gaan leveren,

spelen in de regio en onderwerp van studie zijn

kaartjes bij Hotel-Restaurant De Doelen als

wanneer we zeker weten dat we dat financieel en

aan de Academie zijn welkom.

Beleidsplan
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Het team bouwt aan een netwerk van
sprekers en zal het brede publiek gaan
verrassen met opmerkelijke colleges.

2

05.

RECHT EN
OMGEVING

2019-2023

Op 1 januari 2021 treedt de ‘Omgevingswet’ in werking. Deze wet beoogt een verregaande vereenvou-

ministerie, de opdrachtverlening aan en contrac-

diging van de regels rond het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Tientallen wetten en

tering van de wetenschappers en de organisatie

honderden regels worden in de nieuwe wet gebundeld. De Omgevingswet heeft betrekking op water,

van de toekomstige presentaties en workshops.

lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en erfgoed. Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân,

Naast de monitoring door wetenschappers

Gemeente Harlingen, Gemeente Waadhoeke en het bedrijfsleven verenigd in de Commerciële Club

hebben juridisch en bestuurskundig opgeleide

Noordwest Friesland (CCNWF) zijn al met de invoering van de nieuwe wet aan de slag. Op verzoek

experts van de Academie zelf ook nog een

van de ondernemers van de CCNWF en gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

informele en onbezoldigde adviesrol voor de

Koninkrijksrelaties verzorgt het team van domein Recht & Omgeving de wetenschappelijke monito-

ondernemers die de pilot in gang hebben gezet.

ring van de pilot ‘Noordwest Friesland ontregelt’. Van maart 2018 tot maart 2020 werken overheden
en belanghebbenden in Noordwest Friesland samen ‘alsof’ de nieuwe Omgevingswet al van kracht is.

Elk domein draagt naast specifieke activiteiten
ook de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor
een aantal publiekscolleges per jaar. Voor domein

OMGEVINGSWET
Harlingen en Franeker
(Waadhoeke) zijn pilotgebied
voor de invoering van de
Omgevingswet, maar de kennis
die in de pilot wordt opgedaan
moet alle regio’s in Nederland
ten goede komen.

2 gaat het dan om recht, economie, bestuur en
Een groot aantal projecten binnen de pilot wordt

stellingen inhuurt voor de uitvoering. De totale

politiek. De eerste twee publiekscolleges van het

als casestudie beschreven in een evaluatierap-

looptijd, inclusief presentaties is 2019-2022.

team betroffen de Brexit. Actueler kon het niet.

port. Na publicatie van dit rapport zullen namens

Gedurende het project zal bezien worden of Om-

De kwaliteit was hoog, de belangstelling groot

de Academie elders in het land ook lezingen en

gevingsrecht ook op de langere termijn een speci-

en de waardering van de deelnemers zelfs zeer

workshops georganiseerd over de lessen uit de

fiek aandachtsveld voor de Academie kan blijven.

groot. Het team bouwt zorgvuldig aan een net-

pilot. Dit is het eerste project waarbij de Academie

werk van gerenommeerde sprekers en zal in de

als opdrachtgever voor wetenschappelijk onder-

Het team van het domein Recht en Omgeving van

komende jaren het brede publiek gaan verrassen

zoek in de regio professionals van andere in-

de Academie verzorgt de contacten met het

met opmerkelijke colleges.
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MENS EN
GEZONDHEID

GGZ FRIESLAND
Geestelijke gezondheidszorg
past bij Franeker met zijn rijke
verleden in de psychiatrie, maar
speelt overal waar mensen zijn.

Publiekscolleges zijn eenvoudig te organiseren.

tot een geschikte plek voor praktijkonderwijs.

Daar beginnen we dus mee. In de periode april

Samenwerking met de gemeente, huisartsen

-november 2019 komt er - als onderdeel van het

of een verpleeghuis is hier relatief eenvoudig

totale pakket aan publiekscolleges - een vijftal

te organiseren. Wat hier in minimale vorm uit

colleges over geestelijke gezondheid. De onder-

zal voortkomen is een rol voor de Academie als

werpen en sprekers worden verzorgd door de

opdrachtgever aan stagiaires van de hogeschool.

GGZ. Mocht er vraag en ruimte zijn voor specifieke

Waar het maximaal toe kan leiden is onbekend.

doelgroepcolleges - denk aan bijscholing van

Het team van de Academie werkt samen met

mensen die in hun dagelijks werk te maken hebben

een lector van de hogeschool, tevens verbonden

met psychiatrische patiënten zoals huisartsen,

aan GGZ Friesland, aan een stappenplan. 		

thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen en

Start najaar 2019.

2019-2023

woonconsulenten - dan kunnen we dat organiseren.
Het gaat zowel om reguliere colleges in de Botnia-

Het plan is om ook wetenschappelijk onderzoek

stins als om praktijkonderwijs met de stins als

op te zetten met GGZ-Friesland. Hiervoor zijn ook

uitvalsbasis. Ook voor het houden van referaten

al enkele ideeën. Tegelijk weten we dat het opzet-

en intervisie is de stins een uitgelezen plek.

ten van onderzoek zorgvuldig moet gebeuren en
veel tijd en energie kost. De publiekscolleges en

Binnen een GGZ instelling zijn altijd veel mensen

de interne opleidingen krijgen daarom voorrang.

bezig met een opleiding. Voor veel van die interne

Ongetwijfeld zullen de ideeën en mogelijkheden

opleidingen moeten medewerkers de regio uit

voor het onderzoek toenemen naarmate de

naar andere delen van het land. Het plan is om

samenwerking vordert.

Het domein Mens en Gezondheid heeft in de GGZ Friesland een bijna vanzelfsprekende samen-

tenminste een deel van die opleidingen naar

werkingspartner gevonden. De Academie en de GGZ hebben immers letterlijk dezelfde geboorte-

de Botniastins in Franeker te halen en zo toe te

De samenwerking met GGZ Friesland en mogelijk

grond: het oude Kruisherenklooster aan de Vijverstraat. En zoals de oude academie al meer dan 430

voegen aan de eigen identiteit van de Friese GGZ.

NHL-Stenden kan de ontwikkeling van de Acade-

jaar een pijler is onder de Franeker identiteit, is de psychiatrie dat ook al 170 jaar. Dit maakt samen-

Onderzocht wordt of de Academie ook de mede

mie een enorme impuls geven. Teveel is echter

werking voor ons beiden zo vanzelfsprekend dat een partnerschap is aangegaan. GGZ Friesland ziet

door de GGZ verzorgde bacheloropleiding ver-

nog onzeker om daar op vooruit te lopen. Dit

in de samenwerking een mogelijkheid om meer binding te krijgen met de eigen Franeker wortels.

pleegkunde van NHL Stenden kan faciliteren.

hoofdstuk verdient een bijstelling in de loop

En voor de Academie sluit samenwerking aan bij de ambitie om vanuit de lokale identiteit en expertise

NHL Stenden wil graag in Franeker thematische

van 2020.

te werken. Op zeker vijf terreinen zien we mogelijkheden voor samenwerking: publiekscolleges,

leerplekken/leerateliers rond verslavingsproble-

interne opleiding, bijscholing voor derden, stage-opdrachten voor studenten van HBO en VO en

matiek organiseren. De centrumfunctie en de

wetenschappelijk onderzoek.

bescheiden schaal van Franeker maken de stad
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NATUUR EN
TECHNIEK
VERZILTING

2019-2023

De kortste, meest kansrijke en relatief (!) eenvoudigste route naar het bereiken van de gewenste toppositie verbindt maximale uitstraling
en naamsbekendheid aan lage aanloopkosten

DOMEIN

4

èn serieus state-of-the-art onderzoek. Om dit te
Toen de Amerikaanse generaal Petraeus, wiens

bereiken gaat het begrip ‘fellow’ zijn intrede doen.

vader is geboren en getogen in Franeker, in

Met Fellows bedoelen we hier wetenschappelijke

oktober 2017 de stad bezocht, gaf hij een zeer

experts op het gebied van verzilting, die zijn

goed advies: zet in op het bereiken van de top (op

gepromoveerd of over dit onderwerp in weten-

wereldschaal) in de niche van een technologische

schappelijke tijdschriften hebben gepubliceerd.

niche. Dat klinkt misschien wat cryptisch, maar

Onze fellows
bieden wij:
·	Toegang tot proefvelden (niet tot
labfaciliteiten) op zowel zand- als
kleigronden.
·	Toegang tot databases van
strategische partners.

is strategisch een buitengewoon goed advies.

Voor de opstart van het fellow-netwerk gaan we

Om de Academie van Franeker als toegevoegde

een aantal experts benaderen met wie al eerder

waarde in de wetenschap te legitimeren, zal deze

contact is gelegd. Uitgaande van hun medewer-

wetenschappelijk netwerk en een

internationaal moeten uitblinken op één heel

king zal hun reputatie als wetenschapper anderen

inspirerende academische omgeving.

specifiek technologisch terrein. Het ligt dan voor

in beweging krijgen. Tegelijkertijd zullen met

de hand om direct aan te sluiten bij een ontwik-

agrariërs en andere landeigenaren in Noord-

keling waar de regio toch al in betrokken is, waar

van ervaringsdeskundigen in 		

Nederland afspraken worden gemaakt over het

bedrijfsleven en bevolking direct baat bij hebben

gebruik van landbouwareaal voor wetenschap-

het veld.

en waarvoor investeerders relatief (...) eenvoudig

pelijk onderzoek. In de Botniastins zullen ruimtes

Verzilting. Dat is het thema dat Franeker wetenschappelijk op de (wereld)kaart moet gaan zetten. Hier

te interesseren zouden moeten zijn. De kunst was

worden ingericht als werkplek voor wetenschap-

zal de Academie van Franeker het wetenschappelijk verschil moeten gaan maken. Een kennisnetwerk,

om de juiste niche van een technologische niche

pers uit binnen- en buitenland.

wetenschappelijk onderzoek, promotieplekken, onderzoeksfaciliteiten in het veld... De ambities zijn

te identificeren. Al vrij snel werd ons duidelijk dat

Het realiseren van dit plan start in de zomer van

groot. Duidelijk is dat er in Fryslân al een netwerk bestaat van bedrijven, personen en (onderwijs)

verzilting die niche moest zijn.

2019. De contacten zijn er, strategische allianties

instellingen (zoals Hogeschool Van Hall Larenstein) die beseffen dat verzilting in een eeuw van zee-

zijn mogelijk, mogelijkheden voor funding zijn in

·	Toegang tot een internationaal

·	Toegang tot plaatselijke netwerken

·	Toegang tot een aantal faciliteiten
van de RuG.
·	Een werkplek in de Botniastins

Van de fellows
vragen wij:
·	KENNISOVERDRACHT D.M.V.:
-	Mentorschap nieuwe studenten
thema verzilting.
-	Beschikbaarheid om incidenteel
colleges te verzorgen over verzilting aan diverse doelgroepen;
-	Deelname/actieve bijdrage
leveren aan symposia van AvF of,
in overleg, andere symposia over
dit onderwerp.
-	Opslag en delen van onderzoeksresultaten via de database van de
Academie van Franeker.
-	
Publiceren van onderzoeksresultaten

voor het uitwerken van onderzoeksresultaten en het schrijven van
publicaties.
·	Korting op toegang tot door de

spiegelstijging wereldwijd een regelrechte bedreiging vormt voor alle landbouwgebieden die aan zee

Binnen het thema verzilting gaat het over onder-

het vizier. Het is en blijft natuurlijk een enorm

liggen. De Academie van Franeker wil bovenop de acties die al ontplooid (gaan) worden door anderen

zoek naar zouttolerante gewassen (zilte teelt),

avontuur om vanuit het niets wetenschappelijk

een wetenschappelijke ‘kop’ zetten die allen ten goede komt. Samen met Rijksuniversiteit Groningen /

bodem en bodemleven, watermanagement,

onderzoek van de grond te gaan tillen. Mooi.

Campus Fryslân wordt gezocht naar partners en funding. We hebben vanwege de urgentie en wereld-

sociaal-economische en bestuurlijk-politieke

Dat beschouwen we als een uitnodiging om

ontmoeting met mede-fellows en

wijde actualiteit van de thematiek de overtuiging dat we die op redelijke termijn gaan vinden.

aspecten en juridische kaders.

eraan te beginnen.

mensen uit het veld.

Academie georganiseerde symposia.
·	1 x per jaar een veldexpeditie,

·	BIJDRAGEN AAN NAAMSBEKENDHEID
AvF:
-	Het noemen van de titel
‘Fellow AvF’ bij alle publicaties
en presentaties over verzilting.
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Vanuit het domein Natuur & Techniek willen we
nieuwsgierigheid stimuleren. In ons Programma
10/18 gaan we kinderen en scholieren in contact
brengen met onderzoek. Hierbij gaat het ons niet

DOMEIN
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alleen om de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Omdat het met het prachtige Eise Eisinga

Dat zou een veel te smalle opvatting zijn van onze

Planetarium op 100 meter afstand zo voor

missie. Als Academie willen we er voor iedereen

hand ligt dat de Academie zich bezig gaat

zijn. Iedereen kan vragen stellen. Iedereen kan
leren nieuwsgierigheid vast te houden. Een
onderzoekende houding komt altijd van pas;

DOMEIN
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houden met sterrenkunde, wordt ons daar vaak
naar gevraagd. Afgezien van het bieden van
onderdak aan een deel van het wetenschappelijk
symposium dat door het Planetarium in januari

ongeacht je opleiding of beroep.

2019 rond Eise werd georganiseerd, is op dit punt

28
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NATUUR EN
TECHNIEK
PROGRAMMA
10/18

We gaan een doorgaande leerlijn opzetten voor
kinderen van tien tot achttien jaar en beginnen
dicht bij huis door eerst gebruik te maken van
reeds bestaande contacten. Zo houden we een
maximum aan energie over voor het opzetten
van het programma. Voor de toekomst zien we
uit naar samenwerking met onderwijsinstellingen
in heel Fryslân, maar nu zijn we concreet aan de
slag de Campus Fryslân, CSG Anna Maria van
Schurman, RSG Simon Vestdijk en de Vereniging
voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest
Fryslân. Voor het lesprogramma richten we ons
op onderwerpen dicht bij huis. We sluiten aan bij
de leefomgeving van de leerlingen. Het eerste
project in dit kader laat leerlingen van het
middelbaar onderwijs op drie of vier locaties
(de Academie, de Campus, de Salt Farm op Texel
en mogelijk een agrarisch bedrijf in de regio)
kennis maken met de verziltingsproblematiek
met onderzoek dat daarnaar wordt verricht.

09.

NATUUR EN
TECHNIEK
STERRENKUNDE

echter nog niets ontwikkeld. Mochten zich er
kansen voordoen, dan zal het bestuur niet
aarzelen om daarmee aan de slag te gaan.
Voor nu: geen nieuws.
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2019-2023

Leeftijd van 15 tot 79 jaar.
En allemaal even enthousiast.

Onze kracht:
al die verschillen en
dat ene doel maken
dat de energie er bij
vlagen vanaf spat.

Bij de start van de plannenmakerij in de zomer van 2016 bestond het ‘team’ uit de dean van de Campus

Geen organisatie kan zonder mensen die weten

Fryslân, (nu voorzitter College van Bestuur RuG), de waarnemend burgemeester van Franekeradeel,

hoe je een website runt of met de social media

(nu elders burgemeester) en de net afgetreden voorzitter van de Stichting Ster van de Elfsteden (in

om moet gaan. Die hebben zich allemaal gemeld

het dagelijks leven manager in de zorgsector). De dean van de Campus heeft plaatsgemaakt voor zijn

en dat is te merken. Daar zijn we ontzettend blij

opvolger in Leeuwarden, de beide anderen zijn gebleven. De drie oprichters hebben nooit kunnen

mee. Hetzelfde geldt voor de administratie van

dromen dat er binnen 1,5 jaar een organisatie zou staan van meer dan 30 kundige, gedreven en

bijvoorbeeld aanmeldingen voor colleges en cur-

onbezoldigde medewerkers.

sussen. We krijgen die processen dankzij de inzet
van mensen die weten wat ze doen steeds beter
in de vingers.

We werken met een bestuur van zeven personen, vier domeinteams en twee ondersteunende teams
(communicatie en facilitair). Soms stellen onze mensen de expertise die ze in hun dagelijks werk ge-

De staf kenmerkt zich al met al door een enorme

bruiken ook ter beschikking van de Academie, in andere gevallen willen ze in hun vrije tijd juist iets an-

variatie in achtergronden. Restauranthouder,

ders doen dan overdag. Omdat het om vrijwilligerswerk gaat, dragen we zorg voor de plek in de orga-

emeritus hoogleraar, biochemicus, zwemtrainer,

nisatie die ze het beste past. Een neveneffect van die aanpak is dat de ontwikkeling van de activiteiten

advocaat, secretaresse, tandarts, akkerbouwer,

weliswaar explosief is, maar ook heel organisch: alle medewerkers hebben invloed op wat er gebeurt

ondernemer, letterlijk 30 totaal verschillende

en in welke vorm. De spontane aanmelding van een expert op een bepaald vakgebied kan onverwachte

beroepen. Daar zijn we trots op en daarin schuilt

paden begaanbaar maken. En als zich voor een bepaald terrein niemand meldt? Dan heeft het maken

ook onze kracht: al die verschillen en dat ene doel

van verdere plannen voorlopig geen zin. Zie bijvoorbeeld wat hiervoor over sterrenkunde is gezegd.

maken dat de energie er bij vlagen vanaf spat.

31

Beleidsplan

2019-2023

11.

DOELGROEPEN
Studenten uit het wetenschappelijk onderwijs

32

vormen de eerste doelgroep. Het is primair aan
de Campus Fryslân en de RuG om hierin keuzes
te maken en het is duidelijk dat zij bereid zijn om
dit te doen. Promotiekandidaten (PhD’s) zijn van
harte welkom, met prioriteit voor hen die onderzoek doen naar innovaties die aansluiten bij de
behoeften en belangen van de regio. Aansluiting
bij de programma’s Verzilting, Psychiatrie en
Omgevingswet is de eerste prioriteit. Natuurlijk
in directe verbinding met de Campus en de
GGZ Friesland.
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Graag bieden we plaats aan studenten van de

en regio de kans pakt om leerlingen in zo’n histo-

resultaten behaalt. Dit is het type verbindingen

Hogescholen in Fryslân. Met NHL-Stenden is de

rische omgeving wetenschap te laten opsnuiven.

dat we vanuit de Academie graag aangaan. Indien

samenwerking concreet in ontwikkeling. Met de

Het is hoopgevend dat vertegenwoordigers van

mogelijk zouden we de Weekendschool Franeker

Waddenacademie en Van Hall Larenstein zijn

het onderwijs de intentieverklaring medeonder-

nog een ‘plus’ willen geven door de activiteiten te

rond het programma Verzilting verbindingen

tekend hebben. We zullen hun expertise nodig

koppelen aan bijvoorbeeld pedagogisch onder-

te maken. Gesprekken daarover zijn nog niet

hebben om gezamenlijk tot uitdagende pro-

zoek vanuit NHL-Stenden of RuG/Campus Fryslân.

serieus begonnen.

gramma’s te komen voor hun leerlingen. Franeker
kwaliteit is ook hier de maatstaf: we doen het

Voor senioren worden plannen ontwikkeld om

Bedrijven en instellingen uit de regio en daarbuiten

alleen als we werkelijk tot iets bijzonders kunnen

tot modules te komen die speciaal op deze

vormen een tweede doelgroep. Voor hen komen

komen. We zien ook kansen voor een gezamenlijk

doelgroep zijn toegespitst. Lezingen en colleges

er extension schools, masterclasses, leergangen

Techniek-programma. Extra aandacht willen we

over levensbeschouwelijke vragen die samen-

en modules. De vraag vanuit de instellingen en

geven aan leerlingen die moeite hebben met

hangen met ouder worden, ouderenpsychologie

bedrijven is bepalend en een aansluitend aanbod

cognitieve onderwijsprogramma’s, maar wel

en geriatrie zijn onderwerpen waarvoor de

wordt op basis van die vraag op maat samen-

zich maatschappelijk en mentaal verder zouden

Academie de kennis in huis wil halen. Om die te

gesteld. Samenwerking met de GGZ-instellingen

kunnen ontwikkelen door het leren van een

delen met de groeiende groep senioren in onze

past binnen deze vorm van activiteiten.

waardevol oud ambacht. Een wens voor een

samenleving. Daarnaast willen we zeker bij het

verdere toekomst.

onderdeel Techniek graag gebruik maken van de
kennis en ervaring van ouderen in het overdragen

Leerlingen uit het primair, voortgezet en beroepsonderwijs van Noordwest-Fryslân zouden toch

De Weekendschool Franeker heeft na een succes-

van vakkennis en ambachtelijke vaardigheden

allemaal tenminste één keer in hun schoolcarrière

vol eerste jaar de Botniastins als vaste werkplek

aan kinderen en scholieren.

kennis moeten kunnen maken met de Academie.

gekozen. Het gaat hier om een bijzondere vorm

Ons Programma 10/18 biedt een mooie kans.

van ontwikkeling van zelfbewustzijn bij kinderen,

Maar ook los daarvan zien we natuurlijk graag

die nauw aansluit bij de behoeften van een

dat het primair en voortgezet onderwijs in stad

specifieke doelgroep en bovendien uitstekende

2019-2023
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12.

FINANCIËN
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Al werk je met vrijwilligers, geld kost het altijd. En als je wetenschappelijk onderzoek gaat doen, kost

De herinrichting en upgrading van de stins wordt voor 50% betaald uit een LEADER-subsidie (EU).

het zelfs heel veel geld. Bij dit beleidsplan behoort dan ook een zakelijke bijlage waarin de financiële

De andere helft moet met particulier geld worden opgebracht, wat grote inspanningen van ons vraagt.

kant van de Academie wordt beschreven.

Naast de fondsenwerving rekenen we op inkomsten uit merchandise. De eerste reacties op de
‘hoodies’ van de Academie zijn enthousiast.

We hebben steun
nodig om de
Academie tot een
blijvend succes
te maken

De Gemeente Waadhoeke heeft ons met een startsubsidie op weg geholpen en in het eerste jaar
door het betalen van een vast bedrag per concrete activiteit die activiteiten mede mogelijk gemaakt.

Activiteiten moeten in beginsel zichzelf financieren. Een publiekscollege bestaat bij de gratie van de

Omdat ons werk de identiteit van de stad versterkt en de bedrijvigheid aan de Breedeplaats

kaartverkoop (€ 7 per college incl. consumptie bij De Doelen). Hetzelfde geldt voor verdiepende cur-

behoorlijk doet toenemen, hopen we te mogen blijven rekenen op deze bijdrage per activiteit.

sussen en dergelijke. Wat we eventueel overhouden wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe

Wanneer het passend en aan de orde is, zullen we de gemeente als medegrondlegger van de

activiteiten. Wetenschappelijk onderzoek is alleen mogelijk wanneer bedrijven of instellingen daar geld

Academie zeker benaderen voor het mogelijk maken van verdere ontwikkelingen.

in willen steken. Het Ministerie van BZK betaalt bijvoorbeeld de monitoring van de Pilot Omgevingswet.

Streekwurk Noordwest ondersteunt financieel de totstandkoming van allerlei documenten en

Uiteindelijk zal de regio ook in financiële zin moeten bewijzen dat ze blij is met de terugkeer van

meer formele zaken die een stichting nu eenmaal af te handelen heeft.

de Academie van Franeker. Particuliere fondsen, bedrijven, private investeerders, overheden en
instellingen - als sponsoren, subsidieverstrekkers of opdrachtgevers hebben we ze hard nodig om
de Academie tot een blijvend succes te maken. Daarom hier samenvattend de trefwoorden die
hen / u kunnen bewegen om een bijdrage te leveren:

Erfgoed - Botniastins, Academie zelf
Boeken - Bibliotheek/leeszaal
Cultuur - Collegereeksen
Ouderen - Seniorencolleges, wetenschappelijk onderzoek geriatrie
Jongeren - Programma 10/18
Landbouw - Verziltingsonderzoek
Wereldvoedselvraagstuk Verziltingsonderzoek
Vitaal platteland - Verziltingsonderzoek
Bestuurlijke vernieuwing Pilot Omgevingswet
Geestelijke gezondheid - Psychiatrie
Educatie - Programma 10/18,
collegereeksen
Arbeidsmarkt - Bijscholingen
Fryslân en Mienskip - alles bij elkaar...

2019-2023
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13.

TIJDPAD
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Met de blik gericht
op de lange termijn.

Hoe snel het ook in ons eerste jaar is gegaan - we nemen de tijd om de Academie te ontwikkelen. Stap
voor stap. Geen haast. Wel goed. De ondertekenaars van de intentieverklaring zijn instellingen die op
de eeuwigheid zijn gericht: universiteit, overheid en kerk. Dat zegt iets over de intenties. Dat zegt véél
over de intenties, namelijk om de Academie van Franeker degelijk neer te zetten; met de blik gericht
op de lange termijn. Een open mind is voorwaarde, evenals degelijke financiering voor de vaste kosten
en de afzonderlijke activiteiten. En kwaliteit, dat kan niet vaak genoeg worden gezegd. Liever klein en
heel bijzonder dan groot en middelmatig. Maar heel bijzonder èn groot willen we zeker niet uitsluiten...
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We gaan voor blijvende impact.
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In de intentieverklaring hebben de initiatiefnemers

een werkverband van enthousiastelingen met

bedrijfsleven en fondsen met een warm hart

aan elkaar beloofd om na de zomer van 2018 de

een professionele instelling - dat zijn de eerste

voor jonge mensen, met de stad Franeker en de

eerste zichtbare activiteiten te laten plaatsvinden.

uitdagingen. So far so good!

regio Noordwest-Fryslân; en natuurlijk met het

In november van dat jaar stond de teller al op

bestaande universitair onderwijs. De Academie

Wij beseffen dat wij begonnen
zijn aan iets nieuws dat al
een hele lange historie heeft.
Wij gaan voor goed en niet
voor groot, maar goed én
groot is ook mooi.
Wij wortelen in een stad
die klein is. Evengoed is de
wereld binnen handbereik.
Wij begonnen met niets dan
onze droom... en ieder die
mee wilde doen.

Noordwest Friesland, wil samen met de gemeen-

Daar komt - en daar begon dit document mee

telijke, provinciale en landelijke overheid (plus

- versterking van de identiteit van Franeker als

het Waterschap) van het gebied een proeftuin

academiestad bij met alle impulsen die dat kan

maken voor innovatief en regelvrij ondernemen.

geven aan toenemende bezoekersaantallen.

Dat vergt verbinding en samenwerking van alle

Niet alleen de deelnemers aan de academische

beschikbare krachten. De Academie van Franeker

activiteiten zelf komen naar de regio, ook zal door

heeft alles in zich om een van de dragers te wor-

hun verhalen ‘thuis’ over wat ze hier aantreffen

den van een dergelijke visie op de toekomst. Geen

het toeristisch bezoek toenemen. De economische

twintig. Dus die afspraak hebben we ruimschoots

Klein beginnen, maar niet verlegen; bescheiden

van Franeker zal hen allen nodig hebben om

gehaald. En daarna is het bepaald niet minder

maar met een gezonde ambitie; niet hoog van de

opnieuw te gaan bloeien als centrum van onder-

geworden. We schatten dat het totale aantal

toren maar zeker ook niet wegduikend achter de

wijs en onderzoek van betekenis. En om de

activiteiten in 2019 wel eens op zestig zou kunnen

bolwerken van de stad. Wat hier wordt geschetst

haar toekomende centrale plaats in het Fries

uitkomen. We willen onszelf vijf jaar de tijd geven

is vooral een perspectief van verbinding; verbin-

cultureel erfgoed weer in te kunnen nemen.

hokjes, geen kolommen en zuilen, maar verbinden

effecten van dit alles kunnen alleen maar positief

om de levensvatbaarheid van de Academie van

ding met het onderwijs in de regio; met politiek,

Al twee eeuwen een lege plek - dat is nu

en gebruik maken van alle kennis en ervaring die

zijn. Wat we niet weten maar wel wensen is dat de

Franeker te bewijzen. In 2023 moet beslist worden

kunst- en cultuur; met de hoeders van het Fries

wel lang genoeg geweest.

in de samenleving aanwezig is. Deze kennis en

Academie ook als een vliegwiel zal werken voor

over voortzetting voor onbepaalde tijd of afbouw

cultureel erfgoed; met mensen en instellingen die

ervaring kanaliseren en beschikbaar maken voor

het zelfbewustzijn en het ondernemerschap in het

van wat er op dat moment bestaat. Verdere

de gedachte aan de Academie jarenlang levend

Het perspectief op middellange termijn is voor

iedereen. Dat is wat we gaan doen. Al aan het

algemeen. Zoals eerder al gezegd: we gaan voor

uitwerking van de plannen, zowel inhoudelijk als

hebben gehouden; met de evenementenorgani-

Franeker en wijde omtrek lonkend. Het regionaal

doen zijn.

blijvende impact.

bedrijfsmatig, fondsenwerving en de uitbouw van

saties en de binnenstad; met de psychiatrie, het

bedrijfsleven, verzameld in de Commerciële Club

En kijk eens
waar we nu al
staan...

2019-2023
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DE CONRETE DOELEN

ORGANISATIE

• 8 zomeravondcolleges per jaar

• professioneel beheer

• 20 andere publiekscolleges per jaar; tweewekelijks

• 50 vrijwillige medewerkers

• gemiddeld 40 bezoekers per publiekscollege

• top website

2019-2023

• 4 verdiepende cursussen voor breed publiek per jaar
• 1 wetenschappelijk symposium per jaar
42

14.

CONCRETE DOELEN
PER 2023

• een groeiende voor het publiek toegankelijke collectie relevante boeken
• 4 promoties van andere universiteiten per jaar
• 8 academische tours en werkbezoeken per jaar t.b.v. partner-instellingen
• 1 lopende maatschappelijk relevante wetenschappelijke opdracht
• helderheid over al dan niet door ontwikkelen terrein Omgevingsrecht als specialisme
• 1 lopend onbezoldigd maatschappelijk relevant adviestraject
• 8 bijscholingsmomenten voor beroepsgroepen per jaar

FINANCIËN
• gezonde financiële basis
• zo laag mogelijke schuldenlast
• goede stroom van fonds- en subsidiegelden
• constante geldstroom uit merchandise

• 12 stageplekken voor HBO-/WO-studenten per jaar
• 12 interne opleidingsdagen GGZ Frl
• participeren in 1 wetenschappelijk onderzoek i.s.m. GGZ Frl
• 30 Nederlandse en 20 buitenlandse fellows in verziltingsonderzoeken
• 100 wetenschappelijke publicaties waarin de Academie van Franeker wordt genoemd
• 4 blokken van 4 weken met 4 onderzoekers in de stins per jaar
• 2 veldonderzoekslocaties voor verzilting
• 2 PhD-studenten
• 4 lopende onderzoeken door gevestigde wetenschappers
• 5 scholen en 50 leerlingen in Programma 10/18
• plan voor vakgebied sterrenkunde

GEBOUW
• een plaatje
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PROTESTANTSE GEMEENTE
te FRANEKER

