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Agenda 

1. Campus Zeeland

2. Bèta College 

3. Kennis & Innovatie Netwerken

4. Versterken hele onderwijskolom 

5. Financiering

6. Conclusies

7. Discussie
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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

Drie pijlers

1. Bèta College

2. Kennis- en Innovatienetwerken 

3. Versterken hele onderwijskolom (onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur)
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Samenhang tussen de drie hoofdthema’s: ‘omarm de 
toekomst’

Kennis- en 

Innovatie-

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

samenhangende propositie om de concurrentiekracht van Zeeland te 
versterken

> Accent op thema’s die in de Zuidwestelijke Delta spelen: water, energie 
en biobased economy

> Vanuit die kernthema’s versterking hoger en wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek met stevige relaties met MBO en VO

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

> Glocal strategie: gevonden oplossingen voor delta problemen en kansen in 
de living lab Zeeland leiden tot toepassingen elders in de wereld

> Verspreid over de hele provincie (hubs in Terneuzen, Yerseke, 
Colijnsplaat, Goes, Borssele); met hart in stadsgewest 
Middelburg/Vlissingen
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Ecosysteem economische structuurversterking zeeland

Water> Waterveiligheid> Aquacultuur> Building with nature> Zoet – zout - zilt> 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

6



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

Bèta College

‘ondernemende’ 

Bèta

Gemeenten, 

Provincie, Rijk, 
Europa

Instituten van 

elders UU, TU/e, 

TU Delft, U-

Vlaanderen, etc.

Zeeuwse Instituten 

HZ, UCR, NIOZ, 

IMARES, RSC

Zeeuws 

Bedrijfsleven, 

Zeeuws DNA
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Kortom 

> Draagvlak binnen en buiten de regio voor Bèta College 
(bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden)

> Fase 1 is gestart met realisatie financiering JRC

> In gesprek met bedrijven en kennisinstellingen om:

� Samen de drie thema’s aanscherpen en ook samen projecten en 
opleidingen opzetten (ook met bedrijven uit uw regio) 

� In najaar ronde langs bedrijven met concrete voorstellen, zeker ook in 
deze regio
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Kennis- en innovatie netwerken: vraaggestuurd, versterken van wat is, vijf 
kernsectoren, Innovatiecurve

3. Kennis- & Innovatienetwerken

Pionier VolwassenGroei
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Dia 10

PB1 Margriet hier het plaatje uit de laatste Stuurgroep met de namen van projecten!!!
Paul Bleumink; 2-6-2017
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> Doelstelling

> Eén of enkele netwerken per kernsector

> Situatie verschilt per sector 

> Heldere criteria

> Samenwerking bedrijven, kennisinstellingen en overheden; vraaggestuurd

> Gericht op vijf kernsectoren

> Minimaal helft middelen door partijen zelf in te brengen

> T.b.v. versterking concurrentiekracht sector, gericht op organiserend vermogen

> Zeeland breed

> Hoe komen aanvragen binnen

> Via secretaris/Stuurgroep

> Via Provincie, Impuls, Kenniswerf

> Let op de website!
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> Ook kansen voor deze regio, begin klein

> Aquacultuur en scheldiersector (TTX)

> Agro & Food Ketens (overkoepelend, specifiek netwerk)

> Ontwikkelingen in estuaria (NIOZ, WMR)

> Energiecoöperaties (Noord Beveland, Borssele)

> Health Campus

> Zilte teelten

> Zorg en toerisme

> Etc

> Ga aan de slag met elkaar, dat kan via de pioniersfase!
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4. Versterken hele onderwijskolom
In standhouden en versterken onderwijs- & onderzoekinfrastructuur in 
Zeeland: van (V)MBO tot en met WO

> Focus op beroepsonderwijs 

> Campus Zeeland reageert op vragen en steunt door lobby, denkkracht, 
trouble shooting en met beperkt financiële middelen 

> Voorbeelden: Voortbestaan NIOZ en IMARES; Doorontwikkeling Roosevelt 
Studie Centrum; Centrum voor Toptechniek; Fusie ROC’s (Scalda); 

> Nu zeer actueel: Behoud Groen onderwijs

> Steunt zo nodig het organiserend vermogen van pacten (Zorgpact en 
Techniekpact); tijdelijk, om tot duidelijke verankering te komen

> Initieert onderzoek naar situatie PO en VO in de diverse Zeeuwse 
deelgebieden
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5. Financieel

> Sheet in bijlage inplakken
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6. 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 en meer spreiding over Zeeland

> Na zomer contacten met bedrijven en instellingen in uw regio

> Belangrijk om gemeenten beter te betrekken bij de verdere 
ontwikkelingen (ambtelijk en bestuurlijk)

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

> Bedrijven en instellingen in deze regio kunnen bijdragen aan de drie 
thema’s ‘water’, ‘energie’, ‘biobased/agro & food’. Hoe kunnen we dat 
met elkaar (beter) organiseren?

> Welke netwerken van bedrijven kunnen daarvoor een belangrijke basis 
vormen?

> Hoe komen we tot samenhang in initiatieven in het zorgcluster?

> Welke kansen voor toerisme of combinatie zorg en toerisme?

> Waar bestaan problemen met de onderwijsinfrastructuur en waar kunnen 
maatwerkoplossingen worden gevonden?

> Hoe gaan we inbreng vanuit uw gemeenten organiseren?
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communicatie en draagvlak zijn cruciaal: ‘omarm de toekomst’ 

www.campuszeeland.nl
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