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1. Campus Zeeland
Campus Zeeland!

Netwerk van bedrijven, provincie, Zeeuwse gemeenten en  kennisinstellingen 
om de concurrentiekracht van de Zeeuwse economie te versterken en om 
oplossingen te bieden aan maatschappelijke opgaven.

Vijf kernsectoren

Havens en Logistiek, Water en Energie, Agro & Food, Zorg, Toerisme



Samenhang tussen de drie hoofdthema’s: ‘omarm de 
toekomst’

Kennis- en 

Innovatie-

Netwerken





2. Bèta College
> Samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden: een 

samenhangende propositie om de concurrentiekracht van Zeeland te 

versterken

> Daarom zwaar accent op thema’s die in de Zuidwestelijke Delta spelen: 

water, energie en biobased economy

> Vanuit drie kernthema’s versterking hoger en wetenschappelijk onderwijs 

en onderzoek met stevige relaties met MBO en VO

> Voortbouwen op wat er al is, maar daar een ‘Stroomversnelling’ aan geven

> Onderzoek en onderwijs gericht op de drie kernthema’s versterken de 

positie van Zeeland als living lab

> Glocal strategie: gevonden oplossingen voor delta problemen  en kansen 

in de living lab Zeeland leiden tot toepassingen elders in de wereld



Ecosysteem economische structuurversterking Zeeland

Water> Waterveiligheid> Aquacultuur> Building with nature> Zout – zout> Estuaria

Energie> Wind op Zee> Data Science> Smart Grids> Tidal Energy> Blue Energy

Biobased> Schelpdiersector> Agrofood/reststromen> Precisielandbouw> Bodem en water> Nieuwe ketens> Reststromen chemie

Joint Research lab

mbo hbo    wo

Economische 

structuur-

versterking

Cluster-

versterking

Onderzoek/ 
innovatie

Onderwijs/ 
human capital

Kennisvalorisatie> Innovatieve 
ecosystemen> Versnelling 
programma> Innovatie 
financiering



Bèta College: organisch; vraag gestuurd vanuit Zeeuws DNA; vanuit 
bestaande instellingen; met meerdere partners ; uitdagende propositie

Bèta College

Bèta College

‘ondernemende’ 

Bèta

Gemeenten, 

Provincie, Rijk, 
Europa

Instituten van 

elders UU, TU/e, 

TU Delft, U-Gent, 

etc.

Zeeuwse Instituten 

HZ, UCR, NIOZ, 

IMARES, RSC

Zeeuws 

Bedrijfsleven, 

Zeeuws DNA



> Waarom doen we het

> Versterken drie kernthema’s ‘water’,  ‘energie’, ‘biobased’

> Versterken concurrentiekracht Zeeland, (inter)nationale positionering

> Technisch hoger en wetenschappelijk onderzoek en  onderwijs  combineren

> Vraag naar hoger opgeleid technisch personeel in Zeeland en omgeving

> Relaties met MBO en VO

> Versterking HZ (Professional College) en UCR (science department engineering)

> Doorstroming Zeeuws talent naar hoger en wetenschappelijk onderwijs en 

onderzoek

> Aantrekken van talent van elders

> Versterken ‘ecosysteem’ stedelijk netwerk Middelburg – Vlissingen



> Aanvliegroute 

> Aansluiten bij vragen vanuit bedrijfsleven en instellingen

> Ronde  langs 60 bedrijven

> Vanuit en met bestaande instituten (HZ, UCR, NIOZ, IMARES)

> Schakelend met meerdere universiteiten buiten Zeeland (UU, TU/e, TUD, Uni 

Gent, etc.)

> Gebruik makend van ‘centrale’ (onderzoeks)faciliteiten met een 

(inter)nationale positionering: het JRC als eerste, zelfstandige fase

> Aansluitend  met thema’s op agenda’s van Rijk en EU 

> Hoe staat het er voor

> Er wordt nu met elkaar gebouwd aan een haalbaar plan in eerste instantie voor 

de eerste fase,  het JRC





Kennis- en innovatie netwerken: vraaggestuurd, versterken van wat is, vijf 
kernsectoren, Innovatiecurve

3. Kennis- & Innovatienetwerken

Pionier VolwassenGroei
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Wat is de essentie:

> Opbouwen en versterken van netwerken, geen projecten

> Door netwerken input voor programma’s provincie, maar vooral ook meer 
en betere voorstellen voor EU programma’s

> Versterken van bestaande netwerken
> Samenwerking omzetten naar business cases of meerjarige samenwerking (groeifase)

> Bestaande netwerken continueren of vernieuwen (volwassenheidsfase)

> Ruimte bieden voor nieuwe netwerken (pioniersfase)

> Maar wel in Triple Helix verband en gericht op de kernsectoren

> Ondersteuning door Kenniswerf en Impuls

> Duidelijke procedure ontwikkeld voor beoordeling en goedkeuring



> Doelstelling

> Eén of enkele netwerken per kernsector

> Situatie verschilt per sector (zie hierna)

> Heldere criteria

> Samenwerking bedrijven, kennisinstellingen en overheden

> Gericht op vijf kernsectoren

> Minimaal helft middelen door partijen zelf in te brengen

> Zeeland breed

> Hoe komen aanvragen binnen

> Rechtstreeks bij Stuurgroep

> Via provincie, Impuls, Kenniswerf



> Wat is het beeld in de vijf kernsectoren

> Havens en Logistiek: is nu goed afgedekt, kwestie van ‘onderhouden’

> Water en energie: daar worden nu stappen gezet

> Agro & Food: wat willen de bedrijven

> Zorg: afweging centraal netwerk of inzetten op kleinere netwerken met 
energie

> Toerisme: de grotere bedrijven verenigen in een netwerk?



4. Versterken onderwijs en onderzoek
In standhouden en versterken onderwijs & onderzoek in Zeeland: 
vraaggestuurd, excellentie, kleinschalig, nationale agenda 

Kernsectoren Zeeland

> Havenindustrieel en Logistiek Complex

> Agro & Food

> Water en Energie

> Toerisme

> Zorg 

Onderwijs, kennis- en onderzoek 

Zeeland én elders

UCR, HZ, ROC 's, VO, PO, NIOZ, 

IMARES, RSC, WUR, UU, TU/e, 

Deltares, TU Delft, U-Gent



> In Masterplan voortbouwen op goede basis OAZ, met andere accenten

> Focus versterking Zeeuwse economische kernsectoren

> De hele onderwijskolom meenemen

> Kleinschalig karakter en ‘krimp’ vragen om continue aandacht van 
‘onderhoud en bijsturing’

> Roosevelt Studie Centrum

> Delta Platform

> Centrum voor Toptechniek

> VO in Roosevelt Centre of Excellent Education

> Aandacht (V)MBO

> Stuurgroep komt met een samenhangende aanpak (‘Omarm de toekomst’)

> Techniek pact (van PO tot en met WO)

> Zorgpact (ook van PO tot en met WO)

> Ondernemerschap (van VO tot en met WO)



5. Conclusies
> Keuzes in Masterplan Campus Zeeland worden gesteund

> Draagvlak binnen en buiten de regio voor Bèta College

> Veel aanvragen Kennis- & Innovatienetwerken, nu accent leggen op 
zorgvuldige afwerking

> In gesprek met bedrijven en kennisinstellingen bepalen waar bijsturing in 
de infrastructuur van onderwijs en onderzoek nodig is

> Communicatie en draagvlak zijn cruciaal: oftewel ‘omarm de toekomst’ 
met z’n allen, door gezamenlijk te investeren in de kenniseconomie van 
Zeeland




