Ingediend door Willemien Treurniet, CU
Vraag 1: In het stuk wordt gesproken over vijf kernsectoren waar Campus Zeeland! zich op
richt. Waarom is er niet gekozen voor een wat smallere focus?
Antwoord: de genoemde kernsectoren (Havens&Logistiek, Water&Energie, Agro&Food, Toerisme,
Zorg) komen overeen met de sectoren die ook in de nieuwe Economische Agenda en het
adviesrapport Balkenende genoemd worden. De ontwikkelingen die in het kader van deze plannen
ingang gezet worden spelen zich eveneens af binnen deze economische sectoren.
Ook de activiteiten in het kader van de drie hoofdthema’s van Campus Zeeland (1. Bèta college, 2.
Versterken economische netwerken in Zeeland via de Kennis- en Innovatienetwerken en 3. Het
instandhouden- en versterken van onderwijs en onderzoek in Zeeland) bevinden zich grotendeels
binnen de genoemde vijf kernsectoren.
2. De o van ondernemers hebben een prominente rol in CZ! Welke rol heeft het innovatieve MKB?
Antwoord: vooralsnog is de rol van het innovatieve MKB binnen Campus Zeeland! (te) beperkt. Bij de
implementatie van het Masterplan zullen de (MKB)ondernemers daarom nadrukkelijker betrokken
gaan worden zoals door het toevoegen van een MKB ondernemer aan de stuurgroep Campus
Zeeland!, het kennis- en innovatienetwerk ‘MKBers Bottom up’ (zie Masterplan) en een op MKBers
gerichte communicatiestrategie.
3. Eerder is gesproken over een Master Amerikanistiek. Hoe is de stand van zaken hieromtrent?
Antwoord: Sinds het wegvallen van de KNAW-subsidie is de financiële basis van het RSC versmald.
Het is het RSC niet gelukt om in de afgelopen jaren substantiële derde-geld-stroom-middelen of
andere inkomsten te verwerven. Een verkenning naar de mogelijkheden om een masteropleiding
Amerikanistiek te koppelen aan het RSC heeft tot de conclusie geleid dat het RSC in zijn huidige vorm
vanuit het perspectief van eventuele moederuniversiteiten onvoldoende garanties kan bieden voor een
volwaardige academische inbedding van een masteropleiding Amerikanistiek. Door de genoemde
ontwikkelingen staan de wetenschappelijke en financiële basis van het RSC zwaar onder druk. Op
grond van deze analyse heeft de RvT van het RSC een strategie vastgesteld voor de toekomst van
het RSC, dat uitgaat van samenwerking met de Universiteit Leiden en een compacte organisatorische
kern en een flexibele, wetenschappelijke bezetting, waarvan een ‘Graduate School for American
Studies’ in Middelburg het hart vormt. Het is de ambitie van de RvT van het RSC om per 1 januari
2017 van start te gaan met het RSC nieuwe stijl. Als het RSC nieuwe stijl stevig staat, wordt opnieuw
de vraag opportuun naar de mogelijkheden van een masteropleiding Amerikanistiek in Middelburg in
samenwerking met een moederuniversiteit.

