
Motie “ brede universiteit Zeeland ”    

Van de leden Inez Flameling en Ralph van Hertum   

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 24 juni 2022  

Constateren dat 

• Zeeland ontgroent m.n. door de netto uitstroom van jongeren omdat Zeeland geen
volwaardige – BSc, MSc en PhD - universiteit kent.  Deze netto uitstroom is schadelijk voor de
bedrijvigheid en voor de evenwichtige maatschappelijke ontwikkelingen.

• in “Wind in Zeilen” is vastgelegd dat met de daar genoemde acties structurele
toekomstgerichte werkgelegenheid voor Zeeland wordt nagestreefd.

• veel universiteiten In het buitenland breder van opzet zijn, d.w.z. zowel beroepsgericht als
academisch onderwijs en onderzoek kennen.

• “Wind in de Zeilen” kansen biedt voor experimenten samen met het Rijk.
• de huidige insteek met de financiering voor het Kenniscentrum het risico met zich meebrengt

dat over een jaar of tien geen structurele kennisinstelling is gecreëerd.

Zijn van mening dat  

• Zeeland een volwaardige universiteit dient na te streven
• De huidige constellatie in Zeeland – met een goed aangeschreven University of Applied

Sciences die flink aan de weg timmert met lectoraten, plus een succesvol University College,
plus een uniek themagebied -delta en klimaat- dat groeiende internationale belangstelling
heeft, zich goed leent voor een vernieuwend experiment met een brede universiteit.

• Een brede universiteit met praktische en theoretische opleidingen ook een goed instrument
kan zijn tegen de maatschappelijke tweedelingi

• Het een goede zaak is als bij de opzet en inrichting van het kenniscentrum, nu al als stip op de
horizon wordt meegenomen dat het kenniscentrum kan uitgroeien tot een brede universiteit,
en hier niet mee wordt gewacht totdat het kenniscentrum al een feit is.

Dragen GS op 

• Samen met UCR, HZ en OCW te verkennen of een volwaardige brede Zeeuwse universiteit,
samengesteld uit een University of Applied Science en een Academische universiteit, als stip
op de horizon kan gelden voor het Kenniscentrum.

• Te verkennen wat er nodig is om hier bij de opzet van het Kenniscentrum al rekening mee te
houden.

• Hierover in de loop van 2022 te rapporteren.

i • Standenonderwijs, hoe afkomst nog steeds onze schoolloopbaan bepaalt 
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