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“Gouda 
 ligt goed”

Groot regionaal potentieel 

Gouda is een echte onderwijsstad met divers en 
onderscheidend beroepsonderwijs, een grote zorgsector, 
ruim 36.000 banen, vernieuwend mkb-bedrijfsleven en een 
goed opgeleide beroepsbevolking. 

De stad ligt in de regio Midden-Holland met ruim 
235.000 inwoners, waarbinnen gemeenten, onderwijs en 
bedrijfsleven elkaar hebben gevonden in een gezamenlijk 
triple helix aanpak. Samenwerking gericht op innovatie 
voor een duurzaam sterke stad en regio. Die kwaliteit 
willen wij uitbouwen en versterken. Hoger onderwijs en 
onderzoeksinstellingen zijn daarvoor een onmisbaar 
onderdeel.

Daarom is meer samenwerking met hoger onderwijs 
en onderzoeksinstellingen noodzakelijk en vergroten 
wij hierop onze inzet. Wij zien kansen voor nieuwe 
samenwerkingsrelaties en wij maken hier investeringen 
voor vrij.

Dit wordt gezien en gedragen in de regio bij onderwijs, 
overheid en bedrijfsleven.

Gemeenten Midden-Holland: Gouda,
Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard,

Waddinxveen, Zuidplas
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 “Grootstedelijk 
én kleinschalig”
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Centraal in de Randstad

•  Gouda is een aantrekkelijke woonstad, met een 
cultuurhistorisch centrum en een grootstedelijk 
voorzieningenniveau (Eerste prijs Evenementenstad 2019)

•  Gouda ligt midden in het Groene Hart op 20 minuten reizen 
van Den Haag, Rotterdam en Utrecht

•  Gouda heeft een intercity station met een frequente 
dienstregeling naar de grote steden

•  Studenten en leerlingen uit de hele regio Midden-Holland en 
daarbuiten studeren al in Gouda en komen daar graag naartoe 
vanwege de kleinschaligheid en toegankelijkheid

 Deze kwaliteiten staan aan de basis van een breed gedragen en 
onlangs vastgestelde toekomstvisie gericht op Gouda 2030.4 5

https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Gouda_ligt_goed_Toekomstvisie_met_beeld_van_Gouda_in_2030_is_klaar
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Aantal MBO gediplomeerden naar
sector (schooljaar 2017/2018*)

Werknemersbanen per sector:
omvang, aandeel en ontwikkeling in

Midden-Holland

Bron: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83896NED/table?ts=1564403501727

Bron: https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/ho/ingeschreven/hbo-ingeschr/ingeschrevenen-hbo1.jsp

Gemeenten Midden-Holland: Gouda,
Bodegraven-Reeuwijk,  Krimpenerwaard,
Waddinxveen, Zuidplas

vwo
Bron: https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/11-leerlingenprognoses-vo-2018-2038-stakeholders.xlsx

HBO ingeschrevenen naar sector**
(peildatum 1 oktober 2018)
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* *Gebaseerd op de provincie Zuid-Holland
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 “Crossovers tussen 
opleidingen versterken 
   het onderwijs”

Breed en divers onderwijsaanbod

•  Er bestaat een breed onderwijsaanbod op mbo-niveau met mboRijnland, 
Hoornbeeck College en Wellantcollege die groot voorstander zijn van meer 
samenwerking met hbo en kansen zien rondom crossovers tussen mbo en hbo 

•  Er is een hogeschool, Driestar educatief, gevestigd in Gouda. Dit is een 
lerarenopleiding en een opleiding pedagogiek

•  Vanaf september 2019 is de Praktijkacademie ICT gestart waarbinnen leren en 
werken op hbo-niveau centraal staat 

•  Met het Schoonhovens College in de Krimpenerwaard en de Bouwcampus in 
Waddinxveen is innovatief onderwijs breed in de regio geborgd

•  Naast publiek beroepsonderwijs zijn er diverse particuliere initiatieven gericht 
op leren en werken zowel op mbo als op hbo-niveau. Het onderwijs is hierdoor 
divers en flexibel

• Er komt een Gouds Techniekakkoord en een techniekwerkplaats in de 
Chocoladefabriek, zodat jongeren vroegtijdig in aanraking komen met techniek en 
21e eeuwse vaardigheden  

• Nieuwe trends in het onderwijs, denk aan modularisering, kunnen uitstekend 
worden gekoppeld aan uitdagingen en bedrijfsleven in Midden-Holland

Meer samenwerking versterkt de volledige onderwijskolom en ontsluit een potentieel 
aan talent dat nu nog niet altijd de stap naar hoger onderwijs maakt in deze regio.
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Samenwerking in uitvoering

•  De regio kent bloeiende ondernemers verenigingen 
waar het bedrijfsleven elkaar ontmoet en waar 
gezamenlijke projecten zijn opgezet

• Onderscheidend is de moderne maakindustrie met een 
divers aanbod aan familiebedrijven

•  De ondernemersvereniging Gouda Onderneemt! maakt 
zich tevens sterk voor vernieuwend onderwijs en meer 
samenwerking met hoger onderwijs

•  Tevens heeft er zich een alliantie gevormd met 
zorgpartijen, Care2Care en gemeente gericht op 
zorginnovatie

•  Zorgpartijen werken samen in het project Gedeelde 
Zorg waar door de vijf gemeenten van Midden-Holland 
voor ruim 70 miljoen aan zorg wordt ingekocht

•  De regio heeft twee Centra voor Innovatief 
Vakmanschap, namelijk Smart Technology en Welzijn en 
Zorg, gericht op innovatie en onderwijsvernieuwing

•  Met de provincie Zuid-Holland wordt vanuit de 
Human Capital Agenda ingezet op versterking van de 
arbeidsmarkt en opscholen van werkenden door het 
stimuleren van volwassenonderwijs

Het schaalniveau van Midden-Holland draagt bij aan een 
hechte samenwerking met korte lijntjes tussen onderwijs, 
bedrijfsleven en overheid. 

 “Netwerken 
verbinden het 
  bedrijfsleven 
 met het onderwijs”
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Unieke mix aan uitdagingen en kansen

•  Gouda en omgeving liggen in het 
veenweidegebied; de bodemdaling in de regio 
vormt een unieke kansrijke maatschappelijke 
uitdaging die al geresulteerd heeft in een 
regiodeal met het Rijk

•  Deze partijen, waaronder waterschappen en de 
provincie, hebben de ambitie om een kennis- en 
expertisecentrum bodemdaling in de regio te 
vestigen

•  Rondom Langer Thuis Wonen wordt op 
wijkniveau met onderwijs gewerkt aan de 
toepasbaarheid van technologie (zoals domotica) 
voor cliënt en medewerker

•  Op basis van een grondige economische 
analyse van de regio, ligt er een sterke regionale 
economische agenda met duidelijke prioriteiten

•  De uitdagingen rondom mobiliteit en 
energietransitie zijn gekoppeld aan onderwijs en 
bedrijfsleven gericht op (onderwijs)innovatie en 
groei

De regio biedt zowel inhoudelijke uitdagingen als 
nieuwe samenwerkingspartners voor hoger onderwijs 
en onderzoek.

 “Bodemdaling biedt  
 kansen voor 
  innovatie en groei”
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Wat doen we?

•  Wij bouwen de samenwerking uit met hoger onderwijs en 
onderzoeksinstellingen rondom de maatschappelijke vraagstukken die 
spelen in stad en regio. Wij hebben een open samenwerkingsstructuur 
voor ogen gericht op innovatie en onderwijsvernieuwing

•  Dit krijgt onder andere vorm in het nieuw op te zetten kennis- en 
expertisecentrum bodemdaling

•  Wij zijn vanuit een regionale triple helix agenda gestart met initiatieven 
rondom smart mobility en smart health, gericht op innovatie. Deze 
initiatieven gaan we koppelen aan hoger onderwijs en relevante 
onderzoekstrajecten

•  Wij zetten in op de realisatie van een campus, een fysieke plek van 
innovatie en kennisdeling met onderwijs en onderzoek op mbo, hbo en 
wo-niveau

•  Hiervoor is al een verkenning gedaan naar geschikte locaties. De 
omgeving rondom Gouda Centraal Station biedt een uitstekend 
bereikbare centrale plek

•  Ook aanvullende randvoorwaarden, rondom studentenhuisvesting, 
cultuur en start-ups, worden zo aantrekkelijk mogelijk ingericht

Wij stellen capaciteit, organiserend vermogen, bijdragen voor labs en 
proeftuinen beschikbaar om dit met elkaar te realiseren.

 “Open 
samenwerking 
   gericht op 
     vernieuwing”

overheid

educatie

bedrijfsleven

Triple Helix
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Wat zijn de vervolgstappen?

•  Aan de slag met projecten vanuit de regionale 
triple helix agenda

•  Samenwerking vastleggen met twee tot 
vijf hoger onderwijsinstellingen rondom 
maatschappelijke vraagstukken

•  Start programma en werkgroep Campus 
Gouda in voorjaar 2020

• Opening Campus Gouda in najaar 2022

gouda onderneem
t

 “Doet u 
ook mee?”
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