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Lees voor

Acht Friese organisaties willen met elkaar Datahub Fryslân opzetten. Een datahub is een
collectie van data uit verschillende bronnen, die met elkaar of met anderen kunnen worden
gedeeld.
De provincie, hogeschool NHL Stenden, de RUG/Campus Fryslân, het Fries Sociaal Planbureau en
de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Heerenveen willen met een Friese datahub ook
gegevens met elkaar delen. En ze willen van elkaars kennis op het gebied van data leren.
Volgens de organisatie zijn mensen steeds meer afhankelijk van data bij het werk en bijvoorbeeld bij
onderzoek. Door de krachten te bundelen, wordt de ervaring met data versterkt en sluit Fryslân aan
bij die ontwikkeling. De acht organisaties willen ook praten met belangrijke op data gerichte
instellingen, zoals het CBS en TNO.
Na de eerste ontwikkelingsfase is het de bedoeling dat zoveel mogelijk organisaties, overheden en
bedrijven zich aansluiten bij de Datahub Fryslân.
Trefwoorden:
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VIDEO: Sportoverzicht met pech voor Epke en Taeke in de top 5
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UPDATE: Harlinger aangehouden in witwasonderzoek bij Hells Angels

Natuurbeheerders en boeren komen met
alternatief natuurplan
Boeren, grondeigenaars en natuurbeheerders komen met
een alternatief plan om toch de Ecologische Hoofdstruktuur
aan te leggen.

Onderwijsdirecteur NHL Stenden vindt
toelatingstoetsen pabo geen flop
Jantine Kuijpers, onderwijsdirecteur op NHL Stenden, is het
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niet eens met de uitspraak dat de pabo-toelatingstoetsen
een flop zijn.

Hogeschool
Leeuwarden
organiseert
congrestival
Hoe kun je een
onderwijscongres met
onderzoeksresultaten

'Stel de vraag van je leven' over psychische
problemen
Hoe gaat het nu echt met jou? Denk je wel eens: ik wil er
een eind aan maken? Die vragen kunnen het verschil maken
tussen leven en dood. De GGD...
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Aart Staartjes begraven in zijn
woonplaats Dronryp
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Nog een laatste bericht aan Staartjes:
"Rust zacht meneer Aart"
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Wieteke van Dort en Frank Groothof over
de uitvaart van Aart Staartjes
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Opkomst Friese boeren bij Duits protest
valt tegen: "Heel teleurstellend"
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Politie zoekt getuigen van mishandeling
bij Leeuwarder station
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Inwoners Heerenveen betrappen persoon
die steen door autoruit gooit
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Kop-staartbotsing op De Skieding bij
afslag naar Opende
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