
    vijf kernsectoren 
Studeren kan overal. Daarom neemt het belang toe van 
onderscheidend én excellent onderwijs. Zeeland investeert 
daarin. Kennis is immers een belangrijke motor voor de 
verdere ontwikkeling van een krachtige regio. 

Zeeland investeert in opleidingen die passen bij de kracht van 
de Provincie. Daarom richt Campus Zeeland zich vooral op die 
sectoren die hun oorsprong en voorsprong te danken hebben 
aan het water dat Zeeland omringt: 

 haven & logistiek   zorg

 energie & water  toerisme
 
 agro & food

    doelen van Campus Zeeland
 Opleidingen laten aansluiten bij de vraag naar expertises  

uit het bedrijfsleven 
 Meer studenten op vernieuwde opleidingen aan de Hoge-

school Zeeland (HZ) en University College Roosevelt (UCR)
 Van Zeeland een ‘living lab’ maken doordat kennisinstellingen 

en bedrijven samenwerken aan onderzoek en innovatie 
 op basis van meerjarenprogramma’s met voldoende 
	 financiering	van	onder	meer	Rijk	en	EU
 Meer studenten voor techniek, zorg, landbouw op 
 verschillende mbo-opleidingen
 Leerlingen in het voortgezet onderwijs laten kennismaken 

met techniek, zorg en ondernemerschap
 Zorgen voor een goede samenwerking met onze buurregio’s 

in Nederland en Vlaanderen
 Groei van de werkgelegenheid in de vijf kernsectoren door 

innovatie en aanbod van goed geschoold personeel
 

Wat is Campus Zeeland?
Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen 
en overheden in Zeeland om hun krachten voor onderscheidend en excellent onderwijs in Zeeland 
te bundelen. Door samen te investeren in Campus Zeeland zorgen we voor een sterke koppeling 
tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat vergroot de innovatiekracht van Zeeland. Zo wordt gewerkt 
aan een toekomstbestendige economie.



    wat kunt u doen?
Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden kunnen op 
diverse niveaus participeren in Campus Zeeland:
 Partner worden van en investeren in onderzoek- en onder-

wijsprogramma’s die met ondersteuning van Campus 
Zeeland worden opgezet

 Deelnemen aan kennis- en innovatienetwerken
 Studenten onderzoekskansen en praktische mogelijkheden bieden 
 Campus Zeeland uitdragen in netwerken en bij zakenrelaties
 Neem contact met ons op om te weten hoe we elkaar 

kunnen helpen

    omarm de toekomst
Campus Zeeland heeft zijn wortels in de Zeeuwse klei. Vanuit 
onze roots bouwen we verder aan onderscheidend en excellent 
onderwijs. Aan kennis die past bij het bedrijfsleven en de 
eigenheid van Zeeland, Land in Zee. 

Samen bouwen zit de Zeeuwen in het bloed. We hebben dijken, 
bruggen, tunnels en de Deltawerken gebouwd. Dat ging niet 
vanzelf. Ook Campus Zeeland is niet zomaar gerealiseerd. 
Maar samen bouwen we verder aan de toekomst van Zeeland. 
Campus Zeeland, omarm de toekomst.

Bezoek ook onze website
www.campuszeeland.nl

    stuurgroep    Campus Zeeland wordt vertegenwoordigd door een stuurgroep:

Harry van der Maas voorzitter - Overheden
Gerard van Harten Zeeuwse werkgevers
Ronald Reunis Zeeuwse werkgevers
Toine Poppelaars Onderwijsinstellingen

Ton Brandenbarg Onderwijs- en kennisinstellingen
Harald Bergmann Overheden
Paul Bleumink secretaris

    contact
Paul Bleumink 
secretaris

T  06 53 56 21 01
E		info@campuszeeland.nl	

Het Bèta College wil technisch hoger 
en wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek combineren op drie thema’s 
waar Zeeland van nature sterk in is: 
water, energie en biobased economy. 
Ondernemende bèta’s gaan aan de slag 
met actuele vraagstukken als klimaat-
verandering, duurzame energie en de 
circulaire economie. De eerste stap in 
de realisatie van het Bèta College is 
een gezamenlijk researchlab. Gekozen 
is voor een groeipad waarbij gestart 
wordt vanuit bestaande universitaire 
(UCR, NIOZ/WMR) en hbo-instellingen 
(HZ). Dat zal leiden tot een department 
of	Engineering	and	Innovation	aan	het	
UCR en Technical Professional Colleges 
van de HZ in Middelburg. Gezien de 
sterke internationale positionering is 
het mogelijk om voor het UCR binnen 
enkele jaren 300 studenten meer aan 
te trekken naar een totaal van 900. 
De Technical Professional Colleges van 
de HZ groeien van 1.000 naar 1.300 
studenten. Zo positioneren we Zeeland 
internationaal als living lab want hier 
studeert men tussen de schoolvoor-
beelden. De opgedane kennis kan direct 
toegepast worden in tal van bedrijven.

bèta college02

In kennis- en innovatienetwerken 
komen bedrijven en kennisinstellingen 
samen. Kansen die het bedrijfsleven 
ziet en vragen waar zij in de praktijk 
tegenaan lopen, vormen zo de basis 
voor gezamenlijke onderzoeks- 
projecten en nieuwe opleidingen. 
Dat stimuleert vernieuwing. De net-
werken zorgen ervoor dat onderzoek 
en onderwijs goed aansluiten op de 
vraag van het bedrijfsleven. Binnen 
een aantal kernsectoren bestaan al 
robuuste samenwerkingsverbanden. 
Denk aan Smart Delta Resources en 
Zeeland Connect. Voor de andere 
kernsectoren moeten de netwerken 
nog opgezet of verder versterkt 
worden. 

kennis- & inno-
vatienetwerken
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Goed onderwijs, van basisschool 
tot universiteit, is de basis voor een 
vitale Zeeuwse economie. Vanuit 
Campus Zeeland zoeken we steeds 
naar nieuwe samenwerkingen, om 
zo het onderwijs en onderzoek 
verder door te ontwikkelen. Daarvan 
zien we al enkele voorbeelden. Met 
medewerking van de mosselsector 
zetten NIOZ en Wageningen Marine 
Research (WMR) in Yerseke nieuwe 
onderzoeksprogramma’s	op.	En	door	
de verbinding met de Universiteit 
Leiden gaat het Roosevelt Institute  
for American Studies een nieuwe 
toekomst tegemoet. Ook het 
Centrum Toptechniek in Terneuzen 
is een mooi voorbeeld: 38 onder-
nemers zijn actief aangehaakt bij 
deze opleiding van Scalda. 

onderwijs & 
onderzoek


