CAMPUS GOUDA: SAMEN VOOR INNOVATIE EN GROEI IN MIDDEN-HOLLAND
Voor studenten die geïnteresseerd zijn in zorgtechnologie
of bodemdaling.
Voor bedrijven die werken aan innovatieve oplossingen.
Campus Gouda biedt de leeromgeving! Sluit je aan!

1.

WAT IS CAMPUS GOUDA?

Bedrijven, zorgorganisaties, onderwijs en overheid, de zogenaamde triple helix, maken
zich sterk voor meer hoger onderwijs in Midden-Holland. Innovatieve samenwerking
zorgt voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de zorg en bij
bodemdaling. De relatie van mens met technologie is daarin de rode draad. Dat is
Campus Gouda.
De studenten zijn in oktober 2021 begonnen. De eerste projecten zijn gestart en er is
een kennisknooppunt ontstaan rondom leven lang ontwikkelen dat bijdraagt aan een
lerende en vitale regio. Er worden steeds meer partijen verbonden aan deze triple
helix samenwerking binnen en buiten de regio zodat steeds meer studenten kunnen
leren van de uitdagingen in Midden-Holland.
DOELEN CAMPUS GOUDA:
• Duurzaam binden hoger onderwijs
• Maatschappelijke vraagstukken oplossen
• Economische vitaliteit regio stimuleren
• Innovatief onderwijs vormgeven

2.

CAMPUS GOUDA IN 2022

VERSTERKEN LIVING LABS
De samenwerking is geconcretiseerd in twee living labs waarbinnen partners met
studenten werken, leren en experimenteren aan de vraagstukken van zorg en
bodemdaling en hoe technologie hier een bijdrage aan levert. De labs bieden ook
ruimte aan innovatief modulair onderwijs rondom elk thema. Deze modules bieden
werkenden uit de regio een laagdrempelige manier om door te leren.
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CAMPUS GOUDA: KLAAR VOOR DE TOEKOMST. KLAARGESTOOMD VOOR EEN BAAN.

IMPULS FLEXIBEL MODULAIR ONDERWIJS
De eerste module met 20 werkenden uit de zorg is gestart. Met een deelakkoord
2022-2024 met de Human Capital Agenda van de Economic Board Zuid-Holland wordt
dit modulaire onderwijs opgeschaald en duurzaam geborgd. Naast het bestaande
modulaire aanbod rondom zorg & technologie wordt nieuw modulair aanbod
ontwikkeld op gebied van bodem & technologie. Ook naar kansen rondom jeugdzorg
en slimme mobiliteit wordt gekeken. Cruciaal hierbij zijn meerjarige afspraken met de
samenwerkende partners voor duurzame instroom van studenten.
ZICHTBARE FYSIEKE LOCATIE CAMPUS GOUDA
Campus Gouda is in 2019 gestart vanuit inhoudelijke onderwijs- en innovatie
vraagstukken maar in 2022 wordt dan ook de fysieke locatie een feit. In het centrum
van Gouda komt het historische Arti Legi gebouw aan de Markt beschikbaar om in te
richten voor onderwijs, onderzoek en ontmoeting. We werken op locatie samen met
het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Daarmee hebben we een centraal
gelegen en goed bereikbare locatie met de juiste uitstraling om partners te binden aan
Campus Gouda.
BASIS VERSTERKEN CAMPUS GOUDA
Het succes van Campus Gouda vraagt om een stevige basis intern, die niet altijd
zichtbaar is voor de buitenwereld. In 2022 bouwen we verder aan een digitaal platform
dat het eenvoudig maakt met partners projecten te starten en samen te werken.
Daarnaast worden de kernboodschap en alle communicatie-uitingen meer uitgelijnd en
steviger neergezet. Tot slot gaan we verkennen wat de rechtsvorm van Campus Gouda
moet zijn om ook in de toekomst wendbaar genoeg te zijn voor nieuwe onderwijs- en
innovatiekansen.

3.

DOE MEE!

Meerjarige samenwerking is essentieel om duurzaam te kunnen werken aan de
maatschappelijke vraagstukken van deze regio. Dit betekent continu samen leren en
de studenten in de regio uitdagen om met innovatieve ideeën te komen. Dit kan alleen
met steun en draagvlak van partners uit de regio en daarbuiten. Bent u een bedrijf,
onderwijsinstelling of een andere organisatie en wilt u mee doen?
• Benader ons via info@campusgouda.nl
• Deel deze informatie met partners in het eigen netwerk en koppel bedrijven en
organisaties aan de lopende labs
• Breng de modules onder de aandacht van potentiele studenten in de eigen
achterban
• Volg ons via de communicatiekanalen van Campus Gouda (LinkedIn, Twitter)
Wil je meer weten? Kijk op campusgouda.nl

