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Middelburg, 8 mei 2019 
 
Positionering Campus Zeeland 
Campus Zeeland richt zich op samenwerking vanuit onderzoek/onderwijs in de regio met partijen 
die de arbeidsmarkt stimuleren, met partijen die het imago van Zeeland scherper neerzetten 
(‘Zeeland als innovatieve provincie’), samenwerking met Vlaanderen en met bedrijven en 
kennisinstellingen die de economie versterken met name op thema’s energietransitie, 
waterveiligheid/waterkwaliteit en duurzaam voedsel. Een goede 
onderwijs/onderzoeksinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde economie. 
Focus van Campus Zeeland is vraag-gestuurd onderwijs/onderzoek van VMBO – WO met maximaal 
effect voor Zeeland en de regio. De doelstellingen en opgaven van Campus Zeeland kregen de 
afgelopen periode veel steun van de commissie Balkenende en van GS/PS.  
 
Wat draagt Campus Zeeland bij voor Zeeland in de periode 2019 – 2023 

- Het (meer) binden van jongeren aan Zeeland 

- Versterking en toekomstproof maken van de Zeeuwse onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur 

- Versterking van de Zeeuwse economische sectoren door deze te koppelen aan onderwijs en 

onderzoek binnen én buiten Zeeland met focus op vraagstukken Water, Energie, Biobased/food 

- Versterking van de Economische groei van Zeeland  

- Versterking van de verbinding van de Zeeuwse opgaven en ambities aan nationale en Europese 

opgaven (en subsidiemogelijkheden) 

- Verbetering van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat 

- Het ontwikkelen van opleidingen die aansluiten bij de vraag van het Zeeuwse bedrijfsleven 

/Zeeuwse economische thema’s en opgaven om te voorzien in de grote vraag naar 

gekwalificeerd personeel (Human Capital) 

- Het vergroten van de aantrekkelijkheid van Zeeland als innovatieve provincie 

- De positionering van Zeeland als living lab in de tijd van zeespiegelstijging en klimaatadaptatie  

 
Doorontwikkeling Campus Zeeland 
Vier jaar na het verschijnen van het adviesrapport Campus Zeeland (2015) zijn de doelstellingen en 
ambities uit het rapport met succes opgepakt langs drie pijlers:  

1. Bèta Campus Zeeland 

2. Kennis- en Innovatienetwerken  

3. Een Onderwijs/onderzoekskolom.  

 
Advies van de stuurgroep Campus Zeeland is om de ingezette koers met extra aandachtspunten en 
accenten binnen ieder pijler door te zetten tot eind 2022.  
  



 

 

 

 

 

 

1. Bèta Campus Zeeland. De inspanning t.a.v. ontwikkeling en opzet van de Bèta Campus Zeeland 

heeft geleid tot meer samenwerking tussen kennisinstellingen in Zeeland en UGent met een 

breed draagvlak voor de drie speerpunten (water, energie, food/biobased), de start van de 

bouw van het Joint Research Center en de ontwikkeling van nieuwe tracks bij de UCR t.a.v. 

Engineering. HZ University of Applied Science geeft invulling aan praktijkgericht onderzoek en 

valorisatie door middel van lectoraten. Nu de contouren staan is de grote uitdaging voor de 

komende jaren het laden van goede programma’s rond de drie kernthema’s door meer 

bedrijven erbij te betrekken (uit Zeeland en daarbuiten) en om andere onderzoeksinstituten te 

verbinden aan de programma’s van de Bèta Campus. Een belangrijke doelstelling hierbij is het 

realiseren van de ambitie van UGent en Campus Zeeland, zoals vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst Vlaanderen – Nederland (november 2018), om een gezamenlijk 

‘Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken’ op te zetten met Zeeland als living lab. De  

doorlopende lijn VMBO-MBO-HBO/WO zowel binnen onderwijs als onderzoek op de thema’s van 

de Bèta Campus is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

 

2. Kennis- en Innovatienetwerken. De netwerken binnen (alle) Zeeuwse economische sectoren 

(Industrie & Maintenance, Havens & Logistiek, Water & Energie, Zorg, Vrijetijdseconomie, Agro 

& Seafood) voorzien in een duidelijke behoefte om als groep bedrijven, kennisinstellingen en/of 

overheden aan belangrijke innovatiethema’s te werken. De komende jaren zal het accent 

dienen te liggen op het ondersteunen/kwalitatief verbeteren van de bestaande netwerken 

(ondersteunen van het organiserend vermogen) met het doel tot een substantieel aantal nieuwe 

innovatieve projecten en programma’s te komen ter versterking van het Zeeuwse innovatieve 

klimaat (en die gebruik kunnen maken van aanjaaggelden en subsidies van nationale en 

Europese programma’s). 

 

3. Sterke Onderwijs- Onderzoekskolom. Gezien de krimp van de bevolking en de schaalgrootte van 

diverse onderwijsinstellingen is de procesrol van Campus Zeeland onveranderd van belang om 

de Onderwijs/Onderzoeks-infrastructuur in Zeeland (op maat) in stand te houden. De tijd is nu 

rijp  om proactief te investeren in innovatief en toekomstbestendig onderwijs in de hele 

onderwijskolom.  Een belangrijk aandachtspunt blijft het MBO als cruciale schakel in 

doorlopende leerlijnen in diverse sectoren en de versterking/verankering van instituten/gremia 

als RIAS, RCEE en ZAOS. Daarnaast zullen, samen met bedrijven en instellingen, innovatieve 

onderwijsconcepten ontwikkeld moeten worden (zoals hybride onderwijs) zodat het Zeeuwse 

onderwijs kwalitatief goed en betaalbaar overeind blijft. Binnen de onderwijs kolom dient veel 

aandacht te zijn voor de doorgaande lijn van vmbo, via mbo naar hbo en wo. Groen onderwijs is 

een belangrijk aandachtspunt. 

 
Wat vragen we: 

 Steun voor de doorontwikkeling van Campus Zeeland waarbij het uitgangspunt is dat de opgave 

Campus Zeeland eind 2022 voltooid is en de activiteiten geïntegreerd zijn in de bestaande 

organisaties, programma’s en samenwerkingsverbanden. 

 Een investering door de Provincie Zeeland van € 10 mio; daardoor maken we het mogelijk om in 

totaal tot eind 2022 € 45 mio aan investeringen te realiseren door bedrijven, kennisinstellingen 

en overheden om de drie pijlers verder te versterken. Campus Zeeland kan deze investeringen 

uiteraard nader onderbouwen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Stuurgroep Campus Zeeland 

 


