
3,2,1, go! Campus 
Gouda gaat van start

Samen in actie voor onderwijs, innovatie en groei

Corine Dijkstra en Thierry van Vugt



Gouda en omgeving liggen in het 
veenweidegebied: de bodemdaling 
in de regio vormt een kansrijke 
maatschappelijke uitdaging. De ambitie 
van Gouda is in de toekomst een Nationaal 
kennis-en expertisecentrum Bodemdaling 
in de regio te vestigen. Via Campus Gouda 
worden living labs georganiseerd om het 
hoger onderwijs en de betrokkenheid van 
het bedrijfsleven rond het onderwerp te 
verstevigen. Een ander belangrijk thema 
waar Campus Gouda zich op richt, is 
zorgtechnologie. Deze technologie is nodig 
om ook in de toekomst alle gevraagde zorg 
te kunnen blijven bieden. Ook bij mensen 
thuis. Andere uitdagingen en kansen waar 
Campus Gouda nu en in de toekomst mee 
aan de slag gaat, zijn slimme mobiliteit en 
de energietransitie.

Er ontstaat volgens Van Vugt inmiddels 
een rijke samenwerking rond Campus 
Gouda. Vanuit de Human Capital Agenda 
van de Economic Board Zuid-Holland en 
door de inzet van een regiodeal met de 
provincie Zuid-Holland is steun gekomen 
voor het initiatief van Midden-Holland. 
Komende jaren moet de samenwerking 
volgens hem nog verder worden 
uitgebouwd.

De doelstellingen van Campus Gouda 
sluiten aan op de toekomstvisie Gouda 
2030. De titel van dat document luidt: 
Gouda ligt goed! “En zo is het ook”, stelt 
wethouder Thierry van Vugt. “We liggen 
enorm centraal tussen de grote steden 
Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Dat 
maakt ons ook van alle kanten uitstekend 
bereikbaar. Een mooie woonomgeving met 
veel werkgelegenheid en voorzieningen. 
En dat willen we zo houden. In onze 
toekomstvisie Gouda 2030 stellen we tot 
doel om het aanbod hbo-opleidingen te 
vergroten en daarmee aantrekkelijk te 
blijven voor scholieren en zij-instromers 
uit de regio en het grotere gebied. We 
willen dat jongeren hier blijven of zich 
hier juist vestigen. Dat betekent dat 
we ook zullen investeren in woningen, 
studentenhuisvesting, cultuur en  
startups. Kortom, prachtige projecten  
die een enorme impuls geven  
aan het gebied.”

Unieke mix aan 
uitdagingen en 
kansen

Gouda 2030
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Bodemdaling en de toekomst van de zorg. Het zijn 
grote maatschappelijke vraagstukken in de regio 
Midden-Holland. We moeten er iets mee, maar 
hoe? Het onderwijs is specialist in het opleiden 
van mensen en bedrijven en ondernemers 
zijn vindingrijk, creatief en zien kansen voor 
businessmodellen. Campus Gouda bundelt deze 
krachten, samen met ondersteuning vanuit vijf 
gemeenten. “Het zijn problemen van ons allemaal; 
laten we dan ook alle krachten bundelen voor de 
oplossing”, stelt wethouder Thierry van Vugt.

Een doel van de Campus Gouda is het hbo-
onderwijs in de regio beter op de kaart zetten, 
te verstevigen en uit te bouwen. Andere 
doelstellingen zijn het aanjagen van innovaties en 
het oplossen van maatschappelijke problemen. 
“Actuele thema’s zijn bodemdaling, de zorg van de 
toekomst en slimme mobiliteit”, begint wethouder 
Thierry van Vugt te vertellen. “Er is nog geen 
bedrijf dat zich presenteert als Bodemdaling BV 
en er zijn geen pasklare opleidingen waarin je 
specialist wordt in deze materie. Al zijn steeds 
meer universiteiten en hogescholen wel bezig met 
minors en deelvakken over dit onderwerp; het 
oplossen van deze ingewikkelde problematieken 
gaat niet vanzelf. Als gemeente moeten we hier 
iets mee. Met Campus Gouda slaan we vele vliegen 
in één klap: we verstevigen het hbo-onderwijs in 
de regio, bieden werkenden kansen om door te 
leren, houden jongeren met opleidingen en banen 
langer in stad en regio, en brengen onderwijs en 
arbeidsmarkt met elkaar in contact én werken 
aan de oplossing van de maatschappelijke 
vraagstukken. Hoe mooi is dat?”

Living Lab Bodem & Technologie

Voor het vraagstuk rondom bodemdaling is nog 
geen concrete opleidingsmodule, maar worden wel 
ferme stappen gezet. Zo lanceert Campus Gouda 
een eerste Living Lab: een plek waar iedereen die 
ook maar iets zou kunnen betekenen op het gebied 
van bodemdaling de koppen bij elkaar steekt. “In 
Midden-Holland zijn prachtige bedrijven gevestigd 
op het gebied van bijvoorbeeld grondverzet, Agri-
techniek, ICT en installatietechniek”, vervolgt 
wethouder Van Vugt. “Al die bedrijven hebben een 
stukje van de puzzel in handen om het probleem 
rondom bodemdaling op te lossen. Zij beschikken 
over de kennis, de kunde en de materialen. Als 

maatschappelijke vraagstukken niet meer zien als 
problemen, maar als basis voor een goedlopend 
businessmodel. Ik zou iedereen die hier iets kan 
bijdragen, willen oproepen om mee te doen.”

Maar hoe dan?

Het plan en de ambitie van Campus Gouda klinken 
misschien eenvoudig; ‘gewoon de koppen bij elkaar 
steken…’ Maar, hoe doe je dat? Hoe breng je alle 
partijen bij elkaar? Hoe overtuig je alle betrokkenen 
dat er kansen liggen, kansen voor iedereen? “Laten 
we de zorg als voorbeeld nemen”, vult wethouder 
Corine Dijkstra haar collega aan. “Op dit moment 
werkt één op de acht mensen in de zorg. Dat lijkt 
al heel veel, maar er is uitgerekend dat we in 2035 
maar liefst één op de vier mensen in de zorg nodig 
hebben om alle benodigde zorg te kunnen leveren. 
Dat gaan we niet halen… Zorgtechnologie is dus 
essentieel. De verpleegzorg moet anders. Zij willen 
ook straks de beste zorg bieden aan hun bewoners 
en patiënten. Daar kan Campus Gouda met nieuwe 
en aanvullende opleidingen en trainingen de 
medewerkers op voorbereiden.’’

Lange adem…

“En daar zit meteen de pijn’’, vervolgt Corine 
Dijkstra. “Mensen in de zorg hebben ervoor 
gekozen te werken met mensen. Niet om hun werk 
uit te besteden aan een robot. Daarom los je dit 
probleem niet op met technici alleen. Je kunt een 
prachtige robot bedenken die allerlei taken voor je 
uit handen neemt, maar als er niemand is die hem 
aan zet, gebeurt er nog altijd niets. Daarom zijn de 
gesprekken tussen de technologische bedrijven, 
de zorginstellingen en opleidingsinstituten 
essentieel. Wat hebben zij nodig om hun werk ook 
in de toekomst te kunnen blijven doen? Bij Campus 
Gouda brengen we hen met elkaar in contact.”

Eerste klas van start!

Na jaren van ontwikkelen en voorbereiden, gaat 
op 6 oktober 2021 de eerste klas van Campus 
Gouda van start. “De eerste module richt zich op 
Communicatie in de Zorg en is volledig ontwikkeld 
in samenwerking met De Haagse Hogeschool", 
vervolgt de wethouder. “Deze opleiding is bedoeld 
voor werkenden in de zorg die zich hiermee 
bijscholen op hbo-niveau. Later volgen andere 

opleidingen voor nieuwe instromers. Alles is 
modulair en kunnen we aanpassen naar de 
behoefte. We hebben nog ideeën genoeg, maar  
dit is een heel mooie eerste stap!”  
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we deze knappe koppen bij elkaar brengen in drie 
proeftuinen in de regio kunnen prachtige nieuwe 
initiatieven ontstaan. We laten het onderwijs van 
de TU Delft of de Hogeschool Utrecht daarbij 
aanhaken. Op deze manier komen bedrijven al 
vroegtijdig in contact met eventuele medewerkers 
van de toekomst, startups worden aangejaagd 
en stages aangemoedigd. Laten we deze 


