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Voorwoord
Voor u ligt mijn bachelorthesis ‘Van krimp- naar succesregio’. Met deze thesis rond ik de bachelor
Geografie, Planologie & Milieu af en kan ik beginnen met mijn master. Het doen van dit onderzoek en
het schrijven van de thesis is voor mij heel persoonlijk. Hoewel ik studeer in Nijmegen, ben ik zelf
geboren en getogen in Zeeuws-Vlaanderen. Het is de regio waar mijn hart ligt en waar ik in de
toekomst graag naar terug wil keren. Ik ben bij deze thesis uiteraard zoveel mogelijk neutraal
gebleven, mede dankzij mijn begeleidster Jackie van de Walle, maar dit kostte veel moeite.
Ik was tijdens het schrijven van deze thesis werkzaam als docent aardrijkskunde op het
Reynaertcollege in Hulst, de school waar ik ook mijn VWO heb afgerond. Als werknemer van deze
school merkte ik dagelijks dat er gevochten wordt tegen de krimp in de regio. Leerlingenaantallen
nemen terug, er zijn veel bezuinigingen geweest en vacatures worden maar moeizaam vervuld. Naast
de rol als docent merkte ik ook in mijn persoonlijke leven veel van de krimp in de regio. Veel vrienden
of kennissen trekken weg uit de regio, met het oog om niet meer terug te komen. Sportverenigingen
om mij heen zien hun ledenaantallen afnemen en ook lokale cafés krijgen het steeds lastiger. Dit alles
is de reden dat ik deze thesis, met dit onderwerp ben gaan schrijven.
Het doel van dit onderzoek is om de krimp en leegloop van Zeeuws-Vlaanderen tegen te gaan. De
doelgroep van mijn thesis zijn Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren in het havo en vwo
bovenbouw, de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen en de bedrijven in de regio. Met deze
thesis wil ik deze drie groepen meer bij elkaar brengen. Ze kunnen van elkaar leren en daarmee
betere oplossingen zoeken om de krimp tegen te gaan. Het motto hierbij luidt: de jeugd heeft de
toekomst. Daar moet de regio zich op gaan focussen. Dit onderzoek kan ook als voorbeeld dienen
voor andere regio’s die te maken hebben met krimp of dit in de toekomst zullen gaan krijgen.
Tot slot wil ik een aantal mensen en organisaties bedanken, die bij hebben gedragen aan het
schrijven van deze thesis. Allereerst mijn begeleidster Jackie van de Walle, die mij ontzettend goede
feedback heeft gegeven en mij in deze periode veel gesteund heeft. Daarnaast wil ik Rootzz ZeeuwsVlaanderen, en dan in het bijzonder Koen Verhagen, bedanken. Dankzij hem ben ik op dit specifieke
onderwerp gekomen en via hem ben ik in contact gekomen met veel mensen en bedrijven die een
bijdrage hebben geleverd. Ook wil ik de vele respondenten bedanken voor het invullen van mijn
enquête. Tot slot wil ik nog Dick Schippers, directeur van Huis van de Techniek, en Peter Winters,
sectordirecteur havo/vwo Reynaertcollege, bedanken voor het beantwoorden van mijn vragen.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Rens Hamelink
Hulst, 27 juni 2019
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Samenvatting
Zeeuws-Vlaanderen is aan het krimpen. Bevolkingsaantallen nemen af door het hoge
vertrekoverschot. Dit ontstaat voornamelijk door de vele jongeren die wegtrekken uit de regio om
elders te gaan studeren. Vervolgens komen zij vaak niet meer terug. Het gevolg is dat de leefbaarheid
op veel plaatsen achteruit gaat. Basisscholen hebben het heel lastig, middelbare scholen en
sportverenigingen moeten fuseren en ook de horeca heeft het soms lastig. Daartegenover staat de
laatste jaren juist een economische groei van de regio. Er zijn veel openstaande vacatures die lastig
blijken te vervullen. Bedrijven hebben vooral moeite met het vinden van hoogopgeleid personeel
(HBO en WO). Dit zijn juist de mensen die wegtrekken uit de regio, vanwege het grote gebrek aan
opleidingen in Zeeuws-Vlaanderen. Er heerst daarom een kennistekort op de lokale arbeidsmarkt en
dit blijkt lastig op te vullen.
De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: ‘’Inzicht krijgen hoe men Zeeuws-Vlaamse
middelbare scholieren (HAVO en VWO bovenbouw) door middel van regiomarketing in een
vroegtijdig stadium kennis kan laten maken met wat de regio hen op persoonlijk en professioneel
gebied te bieden heeft na hun studie.’’ De hierbij horende hoofdvraag is: ‘’Op welke manier kunnen
Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren (HAVO en VWO bovenbouw) in een vroegtijdig stadium
kennis maken met wat de regio hen op persoonlijk en professioneel gebied te bieden heeft na hun
studie?’’ Het doel van dit onderzoek is dus de leerlingen betere voorlichting over de regio te geven,
zodat de kans vergroot wordt dat zij na hun studie terug willen komen naar de regio.
Het onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek dat is uitgezet over de drie Zeeuws-Vlaamse
middelbare scholen. De data is verzameld via een survey-onderzoek, waarbij een online enquête is
uitgezet, die elke leerlingen van het havo/vwo bovenbouw in Zeeuws-Vlaanderen heeft ontvangen.
De resultaten van deze enquête zijn vervolgens met SPSS geanalyseerd. Op basis van de resultaten
die hieruit gekomen zijn, zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan om de doelstelling van
dit onderzoek te bereiken.
Zeeuws-Vlaamse leerlingen geven met een grote meerderheid aan dat ze het idee hebben niet goed
op de hoogte te zijn van de carrièremogelijkheden die er in Zeeuws-Vlaanderen zijn. Ze geven aan
hier graag meer voorlichting over te willen krijgen. Ze geven ook aan dat ze niet goed weten of
Zeeuws-Vlaamse bedrijven interessant zijn voor zichzelf. Dit alles duidt dus op een tekort aan
voorlichting en kennis over dit onderwerp. Tegenover het idee om meer bedrijvenbezoeken te doen
of meer gastlessen te krijgen staan zij grotendeels zeer welwillend. De leerlingen geven ook aan dat
de leefbaarheid van de regio op een aantal punten flink tekort schiet: met name de bereikbaarheid
en de vrijetijdsbesteding scoren erg laag. Ook blijkt dat leerlingen die aangeven een sterke place
attachment te hebben, ook vaker terug willen komen naar de regio.
Met een aanpak van warme regiomarketing (zich focussen op de mensen met place attachment met
de regio en retourmigranten, in dit geval de studenten), kunnen leerlingen beter voorgelicht worden
over wat de regio hen te bieden heeft. Door dit in de bovenbouw op de middelbare school te doen,
maken ze kennis met de praktijk in Zeeuws-Vlaanderen en zijn ze tevens bezig met oriënteren op een
vervolgstudie. Er wordt dan ook aanbevolen om een keer per semester een middag vol gastlessen en
workshops aan te bieden. Dit vindt plaats op school en de gastlessen en workshops worden gegeven
door lokale bedrijven, die de leerlingen kunnen informeren over hun beroep en de mogelijkheden die
er zijn in Zeeuws-Vlaanderen. De bedrijven kunnen zichzelf daarbij ook op een positieve manieren
presenteren naar eventuele toekomstige werknemers. Dit alles met het doel de kans te vergroten
dat leerlingen terug willen komen na hun studie.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1

Projectkader

Zeeuws-Vlaanderen loopt voor op veel delen van de rest van Nederland. Voorlopen is een begrip dat
vaak met optimisme wordt geassocieerd. Lange tijd bestond er ook optimisme onder de ZeeuwsVlamingen. In 2003 verscheen in de Volkskrant een artikel, dat ging over de opening van de
Westerscheldetunnel. Deze tunnel vormde de nieuwe, moderne verbinding tussen het ‘’geïsoleerde’’
Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland. Er kwam een economische opleving, die onder andere
terug te zien was in de stijging van de waarde van de huizen. Ook de belangstelling voor
bedrijventerreinen in en rond Terneuzen was reden voor dit optimisme. Terneuzen zou meer en
meer een spin in het havenverkeer tussen Vlissingen en Antwerpen worden (Volkskrant, 2003).
Vijftien jaar later heeft dit optimisme bij veel mensen in Zeeuws-Vlaanderen plaats gemaakt voor een
negatief beeld van de regio en weinig vertrouwen in de toekomst. Terugkomend op de eerste zin van
deze tekst: Zeeuws-Vlaanderen loopt voor op veel delen van de rest van Nederland. Dit is echter een
van de weinige gevallen waarin ‘’voorlopen’’ een negatieve betekenis krijgt. Zeeuws-Vlaanderen is
namelijk een van de 20 krimp- en anticipeergebieden van Nederland. Het behoort in deze groep tot
de krimpgebieden, naast bijvoorbeeld de Eemsdelta, Parkstad Limburg en de Achterhoek
(Rijksoverheid, 2018). Dit is in de cijfers ook terug te zien. Vanaf 1970 tot 2003 (het hoogtepunt)
groeide de Zeeuws-Vlaamse bevolking van 100.879 naar 108.238 (CBS, 2018). Vanaf 2003, het jaar
van het artikel in de Volkskrant, is er een structurele jaarlijkse daling te zien van het aantal inwoners.
In 2017 bedroeg het aantal inwoners van Zeeuws-Vlaanderen 105.641 inwoners.
De regio Zeeuws-Vlaanderen staat de komende jaren voor een enorme uitdaging. De leefbaarheid
komt in bepaalde dorpen en gebieden in gevaar. Een bekend voorbeeld is de fusering van de vier
middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Het Reynaertcollege en de Praktijkschool Hulst (beide te
Hulst), het Lodewijkcollege (Terneuzen) en het Zwincollege (Oostburg) vormen nu samen de Stichting
Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Dit lijkt een ultieme poging om volwaardig en kwalitatief
goed onderwijs te waarborgen in de regio. Het doel is om een zo breed mogelijk onderwijsaanbod in
Zeeuws-Vlaanderen aan te bieden, mede mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de scholen
(VO Zeeuws-Vlaanderen, 2018). Maar niet alleen de middelbare scholen hebben het lastig.
Basisscholen zien hun leerlingen aantallen krimpen en dreigen te moeten sluiten. Sportverenigingen
hebben moeite om hun ledenaantallen op peil te houden en moeten soms fuseren. Dit zijn een
aantal voorbeelden die aangeven dat Zeeuws-Vlaanderen het lastig heeft met de afname van de
bevolkingsaantallen.
Zeeuws-Vlaanderen is echter een regio die ook kansen biedt. In de media wordt krimp vaak
geproblematiseerd of opgeklopt. Krantenkoppen als ‘Leeg, leger, leegst’, ‘Leegloop regio’s is
rouwproces’ en ‘Krimp is niet te keren’ spreken boekdelen (Hospers & Reverda, 2012). De suggestie
wordt bovendien gewekt alsof bevolkingsdaling een verschijnsel is dat volledig nieuw is. Krimp is
echter iets van alle tijden. Ook in de Middeleeuwen was er wel eens sprake van krimp, en ook ons
eigen land heeft er al eerder mee te maken gehad. Kijk bijvoorbeeld eens naar oude
industriegebieden, waar economische neergang vaak gepaard ging met bevolkingsdaling, zoals de
‘Rust Belt’ in de Verenigde Staten, Greater Manchester en het Duitse Ruhrgebied (Cooke, 1995) &
(Hospers & Reverda, 2012).
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Zeeuws-Vlaanderen zou gezien kunnen worden als een grote pilot met als onderwerp: ‘’Hoe om te
gaan met krimp?’’ Nederland zal in de toekomst immers steeds vaker te maken krijgen met krimp.
Op de middelbare school krijgen leerlingen bij aardrijkskunde les over het demografisch
transitiemodel (ten Brinke e.a., 2016). Een verandering in de bevolkingsgroei door geboorte en
sterfte over een langere tijd staat bekend als demografische transitie. Dit model geeft weer hoe een
samenleving met hoge geboorte- en sterftecijfers in vijf fasen overgaat naar een samenleving met
lage geboorte- en sterftecijfers. Kijkend naar dit model is het logisch dat de bevolking uiteindelijk zal
gaan krimpen (ten Brinke e.a., 2016). Welvarende en ontwikkelde landen krijgen te maken met een
flinke daling van het geboorte- en sterftecijfer. Ontgroening en vergrijzing gaan daarom vaak gepaard
met demografische krimp. Zeeuws-Vlaanderen kampt nu dus met problemen, waar veel andere
gebieden in Nederland in de toekomst ook mee te maken zouden kunnen krijgen. Eén oplossing is er
niet en het lijkt een enorme uitdaging voor de regio. Wat duidelijk is, is dat Zeeuws-Vlaanderen een
voorbeeld kan zijn in de strijd tegen krimp. Het krijgt hier als een van de eerste regio’s van Nederland
mee te maken en kan daarmee een voorbeeld zijn voor regio’s waar krimp pas later plaats gaat
vinden.
Een van de problemen van bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen is het tekort aan hoogopgeleid
personeel. Er zijn in Zeeuws-Vlaanderen veel bedrijven op zoek naar hoogopgeleide mensen, maar
die blijken lastig te vinden (NOS, 2015) & (Schipper, D. Persoonlijke communicatie, 26 maart 2019).
Volgens Dick Schipper speelt dit banentekort vooral in de technische sector. Naast de technische
sector worden er in de toekomst problemen verwacht in de zorgsector. Een voorbeeld hiervan is het
toekomstige tekort aan personeel bij ZorgSaam, een Zeeuws-Vlaamse aanbieder van diverse vormen
van zorg, waaronder het basisziekenhuis in Terneuzen, waar de helft van de 3000 werknemers de
komende vijf jaar met pensioen gaat (Pijpelink, 2018). Het is dus lastig om hiervoor gekwalificeerd
personeel te vinden.
Dit lijkt deels te komen door het lage aantal studenten in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Uit cijfers
van het CBS blijkt namelijk dat Zeeland de provincie is met het laagste aantal studenten. In 2018
waren er in Zeeland 6727 studenten bezig met een HBO opleiding en 1140 studenten met een WO
opleiding (CBS, 2018). Dit komt omdat Zeeland vergeleken met de andere provincies de minste
hogescholen en universiteiten heeft (NOS, 2018). Gedeputeerde Jo-Annes De Bat geeft in een
interview met NOS aan dat studenten die naar studentensteden buiten Zeeland zijn vertrokken, daar
een nieuw leven opbouwen en daarom minder snel terugkomen. De Bat zegt dat als het zo doorgaat,
er in 2022 voor elke vijf vacatures maar één sollicitant is (NOS, 2018). Het kennisniveau van de lokale
arbeidsmarkt is te laag en er is te weinig aansluiting tussen het onderwijsniveau en het bedrijfsleven.
Eén oplossing lijkt het aantrekken van mensen van buiten de regio. Een belangrijk voorbeeld hiervan
zijn de vele Belgen die naar Zeeuws-Vlaanderen komen. De lage woningprijzen zorgen ervoor dat
sinds 2011 jaarlijks honderden Vlamingen verhuizen naar Zeeuws-Vlaanderen (NOS, 2016). De
gemiddelde huizenprijs lag in 2017 in de gemeente Sluis tussen de €200.000 en €240.000, terwijl het
gemiddelde in de gemeenten Terneuzen en Hulst zelfs onder de €200.000 lag (CBS, 2017). De
gemiddelde huizenprijs in Vlaanderen daarentegen lag op maar liefst €271.640 (Vastgoed Actueel,
2018). Dit is een aanzienlijk verschil met de huizenprijzen in Zeeuws-Vlaanderen.
Ook op economisch gebied is goed te zien dat er wordt ingezet op de komst van Belgen. Steeds meer
wordt in het bedrijfsleven samenwerking gezocht met Vlaamse bedrijven. De strategische ligging
tussen de Westerschelde en het industriële Vlaamse achterland maakt dat Zeeuws-Vlaanderen een
regio is carrièremogelijkheden in zowel Nederland als België (Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, z.d.).
Een van de bekendste voorbeelden hiervan is de fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent tot
North Sea Ports. Bij de fusie gaven de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois en de
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Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen beiden aan te
verwachten dat de fusiehaven de regio economisch een oppepper zal gaan geven (PZC, 2017). Ook
zijn er bijvoorbeeld infopunten voor grensarbeiders. Ondernemers en grensarbeiders kunnen bij het
infopunt inlichtingen krijgen over onder meer belastingen in woon- en werkland, pensioenen en
ziektekostenverzekering. Het infopunt heeft vestigingen in onder meer Terneuzen, Zelzate en Gent
(PZC, 2018). Dit zijn enkele voorbeelden van samenwerking en uitwisseling van werknemers uit
België.
Binnen de regio worden er al initiatieven genomen om mensen naar de regio de trekken. Zo is er
bijvoorbeeld de stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen. Het doel van de stichting luidt als volgt: ‘’Rootzz
bevordert de aantrekkelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen voor (oud-)studenten en wil hen laten inzien
dat Zeeuws-Vlaanderen genoeg te bieden heeft op het gebied van werken, wonen en beleven
(Rootzz, 2019). Rootzz zorgt ervoor dat de binding van de student met de regio wordt (be)houden
met als doel dat deze groep terugkeert naar de regio’’. Daarnaast geven ze aan dat hoogopgeleide
Zeeuws-Vlamingen een verkeerd beeld van het werkaanbod in Zeeuws-Vlaanderen hebben (Rootzz,
2019). Rootzz probeert door middel van regiomarketing om young professionals en netafgestudeerden (terug) te halen naar de regio.
Waar echter nog (te) weinig naar gekeken wordt zijn de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren. Hoe
ervaren zij de regio op dit moment? Wat weten zij bijvoorbeeld van het Zeeuws-Vlaamse
bedrijfsleven? En kunnen ze hier eventueel in een vroegtijdig stadium enthousiast voor worden
gemaakt? Op dit gebied lijkt er nog een kennistekort te bestaan. Dit onderzoek wil in kaart brengen
wat de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren al weten van het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven,
maar ook juist wat zij nog niet weten.
Middelbare scholieren in Zeeuws-Vlaanderen hebben in de meeste gevallen altijd in de regio
gewoond. Zij vaak hebben een bepaalde ‘place attachment’ bij de regio waar ze zijn opgegroeid.
Place attachment is de emotionele band die kan bestaan tussen een persoon en een bepaalde plaats.
Dit wordt vooral beïnvloed door een individu en zijn/haar persoonlijke ervaringen met een plaats
(Giuliani, 2003). Het is echter niet duidelijk hoe deze leerlingen op dit moment over hun toekomst in
de regio denken. Daar tracht dit onderzoek meer duidelijkheid in te geven. Ook zal gekeken worden
naar hun beeld van de regio op het gebied van wonen, werken en beleven. Dit wordt in het
theoretisch kader nog verder uitgewerkt. Als er onderzocht is hoe goed de middelbare scholieren op
de hoogte zijn van wat zich allemaal afspeelt in de regio en wat voor kansen Zeeuws-Vlaanderen
misschien voor hun heeft (bijvoorbeeld voor hun carrière), kunnen zij een betere afweging maken
om eventueel terug te komen naar de regio na hun studie.
Hoe kunnen de Zeeuws-Vlaamse bedrijven en scholen samen dan aan deze middelbare scholieren
laten zien wat de regio voor hun te bieden heeft? Dit kan door middel van regiomarketing.
Regiomarketing is het creëren van een aantrekkelijk regionaal klimaat voor werken, recreëren en
wonen. De mensen die deze voorzieningen willen gebruiken, willen zich dan graag in de regio gaan
vestigen (Wieberdink, 2006). Regiomarketing kan het gevolg zijn van een slechte economische
situatie of de wens om de economische positie niet te verliezen. Om de gewenste concurrentie
positie te verwezenlijken of te behouden, stelt de regio een strategie op om bedrijven, bezoekers en
bewoners naar het gebied te trekken. In dit geval gaat het erom dat middelbare scholieren al voordat
ze met hun studie beginnen, beter kennis maken met Zeeuws-Vlaanderen. Hiermee wordt de kans
dat zij na hun studie terug willen keren wellicht vergroot. Daarmee kan een deel van de krimp in
Zeeuws-Vlaanderen worden tegengegaan.
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1.2

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie

1.2.1 Maatschappelijke relevantie

Zeeuws-Vlaanderen krimpt en de leefbaarheid dreigt op veel plekken ver achteruit te gaan. Er
bestaat, zoals in het projectkader beschreven, een tekort aan hoogopgeleid personeel. Er zijn in
Zeeuws-Vlaanderen veel bedrijven op zoek naar hoogopgeleide mensen, maar die blijken lastig te
vinden (NOS, 2015). Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat Zeeland de provincie is met het laagste
aantal studenten, omdat Zeeland vergeleken met de andere provincies de minste hogescholen en
universiteiten heeft (NOS, 2018). De regio Zeeuws-Vlaanderen heeft zelfs helemaal geen hogeschool
of universiteit.
Dalende geboortecijfers, in combinatie met een grote migratie van studenten, zorgen ervoor dat de
bevolking krimpt. Jo-Annes De Bat, lijsttrekker bij CDA Zeeland, geeft in een interview met NOS aan
dat studenten die naar studentensteden buiten Zeeland zijn vertrokken, daar een nieuw leven
opbouwen en daarom minder snel terugkomen. De Bat zegt dat als het zo doorgaat, er in 2022 voor
elke vijf vacatures maar één sollicitant is (NOS, 2018). Het kennisniveau van de lokale arbeidsmarkt is
te laag en er is te weinig aansluiting tussen het onderwijsniveau en het bedrijfsleven. ZeeuwsVlaanderen zal een manier moeten bedenken om hoogopgeleide mensen aan te trekken. Elk jaar
gaan er veel jongeren een HBO- of WO-studie volgen, maar te weinig van hen komen terug om alle
vacatures in Zeeuws-Vlaanderen te vullen. In een interview voor dit onderzoek geeft Dick Schipper werkzaam bij Huis van de Techniek - ook aan dat veel middelbare scholieren (HAVO/VWO
bovenbouw) zodra ze gaan studeren, nog nooit een Zeeuws-Vlaams bedrijf van binnen hebben
gezien. Huis van de Techniek schat in dat veel leerlingen hier veel beter kennis mee zouden kunnen
maken en dat dit nu veel te weinig gebeurd. Dit zou het beeld dat veel leerlingen van ZeeuwsVlaanderen hebben kunnen veranderen (D. Schipper, persoonlijke communicatie, 26 maart 2019).
Het enige dat nog ontbreekt om deze uitspraken te bevestigen, is een daadwerkelijk onderzoek met
cijfers die dit aantonen. Dit onderzoek kan daarmee bijdragen om de krimp in Zeeuws-Vlaanderen
tegen te gaan en de regio positief op de kaart te zetten.

1.2.2 Wetenschappelijke relevantie:

Zoals bij de maatschappelijke relevantie vernoemd werd, vertrekken er elk jaar veel jongeren met
een HAVO of VWO diploma uit Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn voor hun geen studiemogelijkheden in
Zeeuws-Vlaanderen , dus zoeken ze die elders. Wat echter nog onduidelijk is, is met wat voor beeld
van de regio zij vertrekken. Er zijn geen cijfers van hoe de Zeeuws-Vlaamse jongeren hun toekomst in
de regio op dit moment zien. Ook is onduidelijk wat hun kennis van de regio is. Uit het interview met
Dick Schipper van Huis van de Techniek blijkt bijvoorbeeld dat er veel bedrijven zijn die op zoek zijn
naar hoogopgeleide mensen. De Zeeuwse economie groeit de laatste jaren structureel en dit zorgt
voor veel werkgelegenheid. De voorspelling is dat de economie in 2019 met 1,7 procent zal groeien,
iets minder dan de 2,2 procent in 2018. Deze afname van de groei geldt echter voor heel Nederland
(PZC, 2018). De groei van de economie wordt vooral getemperd door het gebrek aan gekwalificeerd
personeel (PZC, 2018). Zeeuws-Vlaanderen is met de vele industrie ook een regio die veel gericht is
op het buitenland. Naast een aantrekkelijk werkklimaat, blijkt uit de literatuur ook dat ZeeuwsVlaanderen op de huizenmarkt goed en aantrekkelijk scoort. Terwijl in de Randstad de huizenprijzen
blijven groeien en krapte en hoge prijzen de markt parten lijken te spelen (Rabobank, 2018), lagen de
huizenprijzen in Zeeuws-Vlaanderen in 2017 ver onder het landelijk gemiddelde van €263.000.
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Het blijft op dit moment echter gissen wat middelbare scholieren hiervan weten en of zij hier goed
van op de hoogte zijn. Met behulp van de in de inleiding genoemde theorieën over ‘place
attachment’ en ‘regiomarketing’ tracht dit onderzoek dat kennistekort op te vullen. Regiomarketing
valt onder te verdelen in koude regiomarketing en warme regiomarketing. De ‘koude’ variant houdt
in dat mensen of bedrijven van buiten de regio aangetrokken dienen te worden. De ‘warme’ variant
focust zich op het adresseren van actoren die een emotionele of sociaal-economische band hebben
met de regio (Hospers, 2010). In dit onderzoek kan gekeken welke van die twee varianten de beste
aanpak lijkt voor Zeeuws-Vlaanderen. Dit kan een bijdrage leveren aan hoe regiomarketing
toepasbaar kan zijn op een bepaalde regio. Wellicht kunnen dan aanbevelingen worden gedaan over
hoe de regio zich beter op de kaart kan zetten en hoe de bevolkingskrimp deels tegen kan worden
gegaan.

1.3

Doelstelling

Dit onderzoek zal een praktijkgericht onderzoek zijn. Zoals in het projectkader is omschreven, is er
een hoge urgentie om met oplossingen voor het kennistekort op de lokale arbeidsmarkt te komen.
Het zijn problemen waar Zeeuws-Vlaanderen nu al mee te kampen heeft. Dit onderzoek tracht
daarom ook met oplossingen en aanbevelingen te komen die direct in de praktijk kunnen worden
toegepast.
De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt:
‘’Inzicht krijgen hoe men Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren (HAVO en VWO bovenbouw) door
middel van regiomarketing in een vroegtijdig stadium kennis kan laten maken met wat de regio hen
op persoonlijk en professioneel gebied te bieden heeft na hun studie.’’
In een vroegtijdig stadium betekent hier: ‘tijdens hun tijd op de middelbare school, voordat ze uit de
regio vertrekken om te gaan studeren’. Persoonlijk en professioneel worden hier van elkaar
gescheiden. Met persoonlijk wordt bedoeld: wonen en leven in Zeeuws-Vlaanderen (buiten het werk
om). Met professioneel wordt bedoeld: het werk en de carrièremogelijkheden die er voor mensen
zijn in Zeeuws-Vlaanderen.
Dit levert de volgende resultaten op:
-

-

Er is in kaart gebracht hoe de middelbare scholieren op persoonlijk en professioneel gebied
over Zeeuws-Vlaanderen denken. Er kan dan gekeken worden of hun denkbeeld
overeenkomt met de werkelijke situatie.
Er is in kaart gebracht in hoeverre de middelbare scholieren op dit moment zelf een
toekomst voor zichzelf zien in Zeeuws-Vlaanderen.
Er is onderzocht wat Zeeuws-Vlaanderen de middelbare scholieren na hun studie te bieden
heeft (zowel op persoonlijk als professioneel vlak) en op welke manier dit aan hen
overgebracht kan worden (regiomarketing).
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1.4

Vraagstelling

Dit onderzoek wil zich focussen op Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren die in de fase van hun
leven zitten dat ze aan het nadenken zijn over wat ze willen gaan studeren en weten waar hun
interesses liggen. Daarom richt het zich op de bovenbouw van het HAVO en VWO. Als er dus
gesproken wordt over ‘middelbare scholieren’, wordt deze groep bedoeld.
Hoofdvraag:
‘’Op welke manier kunnen Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren (HAVO en VWO bovenbouw) in
een vroegtijdig stadium kennis maken met wat de regio hen op persoonlijk en professioneel gebied
te bieden heeft na hun studie?’’
Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Welk beeld hebben Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren tijdens hun middelbare
schooltijd, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied, van Zeeuws-Vlaanderen?
2. Welk toekomstperspectief zien Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren voor zichzelf binnen
Zeeuws-Vlaanderen na hun studie?
3. Wat zijn de sterke punten van Zeeuws-Vlaanderen waarmee de regio zich kan profileren?
4. Hoe kan Zeeuws-Vlaanderen zichzelf, met behulp van regiomarketing, op de kaart zetten bij
de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren?
De eerste twee onderzoeksvragen zijn gevormd om in kaart te brengen wat het algemene beeld is
van middelbare scholieren over de regio en hoe zij denken over hun toekomst in Zeeuws-Vlaanderen.
Op basis van de resultaten hiervan is de derde deelvraag opgesteld, die van meer praktijkgerichte
aard is.

1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zal er ingegaan worden op de theorieën die relevant zijn voor dit onderzoek. Ook
wordt hier het conceptueel model en het daarbij behorende operationalisatieschema weergegeven.
Hoofdstuk 3 focust zich op de methoden die gebruikt zijn om dit onderzoek te ontwerpen. In
hoofdstuk 4 worden de resultaten die uit dit onderzoek gekomen zijn gepresenteerd. In hoofdstuk 5
worden op basis van de resultaten en de toepasbare theorieën conclusies getrokken, waarbij de
hoofdvraag en de daarbij horende deelvragen worden beantwoord. In paragraaf 5.4 worden daarbij
ook aanbevelingen gedaan. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de literatuurlijst weergegeven.
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Hoofdstuk 2: Theorie
2.1

Theoretisch kader

In dit onderzoek kunnen een aantal verschillende relevante theorieën / benaderingswijzen worden
toegepast. Per sub paragraaf worden deze in het theoretisch kader uitgewerkt. De laatste sub
paragraaf geeft aan op welke manier al deze theorieën samen komen in dit onderzoek.

2.1.1 Demografische krimp

Het onderzoek draait om de demografische krimp in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is het probleem wat
uiteindelijk deels opgelost moet worden. Allereerst moet duidelijk worden wat precies met
demografische krimp bedoeld wordt. Wat is de definitie van demografische krimp? Hospers en
Reverda (2012) geven in hun boek ‘Krimp: het nieuwe denken’ talloze definities van wat
demografische krimp precies inhoudt:
-

-

-

‘urban population losses as a result of economic decline’ (Häussermann & Siebel, 1988);
‘places where the losers of the so-called globalized economy live’ (Oswalt, 2005);
‘cities with a population change below the national average’ (Turok & Mykhnenko, 2007);
‘older industrial cities with significant and sustained population loss (25% or greater over the
past 40 years) and increasing levels of vacant and abandoned properties, including blighted
residential, commercial, and industrial buildings’ (Schilling & Logan, 2008);
‘an event resulting from the interplay of different macro-processes at the local scale (…) Such
macro-processes may be related to the economic, demographic or settlement system
development, as well as to environmental issues or changes in the political or administrative
system’ (Rink, 2009);
‘reduction in the population (number of people), in number of households, or in working age
population (the members of a population between the ages of 20 and 65)’ (Verwest, 2011);
‘a combination of population loss, economic downturn, employment decline and social
problems’ (Martinez-Fernandez, Kubo, Noya & Weyman, 2012).

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) hanteert een onderscheid tussen drie vormen van
demografische krimp: een afname van het aantal inwoners, van het aantal huishoudens en van de
potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar). Daarnaast hebben krimpregio’s te maken met een
veranderende bevolkingssamenstelling, zoals ontgroening en vergrijzing (PBL, 2015). In vrijwel alle
definities komt een afname van de totale bevolking naar voren. Dit gaat vaak gepaard met
economische achteruitgang.
In veel van de bovenstaande definities wordt gezegd dat krimp vaak gepaard gaat met economische
achteruitgang. In Zeeuws-Vlaanderen is dit, zoals in de inleiding vermeld, niet (geheel) het geval (PZC,
2018). De economie groeit de laatste jaren structureel, terwijl de bevolking juist krimpt. Ook werd al
vernoemd dat veel Zeeuws-Vlaamse bedrijven, gezien de economische groei, juist op zoek zijn naar
gekwalificeerd personeel, maar dat dit moeilijk te vinden blijft. De demografische krimp die dit
onderzoek wil helpen tegengaan, heeft specifiek te maken met het wegtrekken van studenten. Veel
studenten gaan na de middelbare school weg uit de regio en komen niet meer terug. Dit is de
voornaamste reden van de zoektocht van bedrijven naar hoogopgeleid personeel. De definitie van
krimp in dit onderzoek luidt als volgt: Het afnemen van bevolkingsaantallen door terugnemende
geboortecijfers en een vertrekoverschot van jongeren, studenten en jonge gezinnen.
Demografische krimp heeft dus verschillende onderdelen. Dit onderzoek gaat over één specifiek
onderdeel, namelijk:
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‘’Het wegtrekken van jongeren ,die gaan studeren in het HBO en WO, naar andere provincies,
waardoor er bij Zeeuws-Vlaamse bedrijven tekorten zijn aan hoogopgeleid personeel.’’
Daarbij kan de vraag gesteld worden of het bijzonder is dat Zeeuws-Vlaanderen nu te maken heeft
met krimp. Vanaf de Industriële Revolutie spreken de mensen in westerse landen namelijk bijna
alleen maar van groei (Hospers & Reverda, 2012). Landen werken rijker, economieën groeiden en de
mensen werden welvarender. Door het gebrek aan geboortebeperking, emancipatie en goede
gezondheidszorg waren zowel het geboorte- als het sterftecijfer hoog. Toen de gezondheidszorg en
de leefomstandigheden van mensen beter werden, schoten de bevolkingscijfers omhoog.
Dit proces wordt duidelijk weergegeven in het in de inleiding genoemde demografisch
transitiemodel. Dit model wordt hieronder weergegeven.

Figuur 1: Het demografisch transitiemodel (ten Brinke e.a., 2016, p. 97).
Volgens dit model lijkt het dan ook logisch dat bevolkingen uiteindelijk stoppen met groeien en zelfs
gaan krimpen. Dit model sluit goed aan op de theorieën van de Zweedse hoogleraar Hans Rosling
over bevolkingsgroei. Volgens hem worden mensen geplaagd door wat hijzelf het instinct van de
rechte lijn noemt; Veel mensen zijn geneigd te denken dat de groei van de wereldbevolking een feit
is én dat dit zo zal blijven. We trekken in gedachten de lijn door, terwijl de werkelijkheid niet dezelfde
blijft, maar verandert (Rosling, 2018). Komende eeuwen is dit op mondiale schaal nog niet te
merken: de wereldbevolking groeit en zal deze eeuw nog blijven groeien. De wereld telt op dit
moment 7,7 miljard mensen. Aan het eind van de eeuw zullen dat er 11,2 miljard zijn, aldus de
jongste voorspellingen van de VN (Verenigde Naties, 2017). Maar dan is de groei eruit. Het
mensental zal niet verder stijgen, maar stabiliseren of zelfs afnemen. Het continent Europa is hier de
grote voorloper in. Europa is het eerste continent waar bevolkingsgroei zal omslaan in
bevolkingskrimp (Trouw, 2018). Net zoals Zeeuws-Vlaanderen met de demografische krimp
voorloopt op de rest van Nederland. De regio zal zich dus aan moeten passen aan dat
toekomstbeeld.
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2.1.2 Regiomarketing

Een manier om krimp tegen te gaan of om als regio aan te passen aan de krimp is door middel van
regiomarketing. Wieberdink (2006) geeft de volgende definitie van regiomarketing: ‘’Regiomarketing
is het creëren van een aantrekkelijk regionaal klimaat voor werken, recreëren en wonen, zodat
gebruikers van deze voorzieningen zich graag in de regio zouden willen vestigen of verblijven’’ (p. 7).
Regiomarketing kan het gevolg zijn van een slechte economische situatie of de wens om de
economische positie niet te verliezen. Om de gewenste concurrentie positie te verwezenlijken of te
behouden, stelt de regio een strategie op om bedrijven, bezoekers en bewoners naar het gebied te
trekken (Wieberdink, 2006). Kotler (1993:33-40) onderscheidt hiervoor een proces van vier mogelijk
inzetbare marketinginstrumenten die een bepaald gebied aantrekkelijk kunnen maken:
-

-

-

Image marketing; het uitdragen van een sterk en positief imago. Het communiceren van
beelden van de regio naar buitenstaanders toe.
Attractions; de bijzondere regionale kenmerken die bewoners tevreden stelt en
buitenstaanders naar de regio lokt. Voorbeelden hiervan zijn o.a. natuurlijke attracties
(bossen, etc.), historische gebouwen en recreatieve gebieden.
Infrastructure; het fundament van de regio. De regio moet een goede infrastructuur hebben
om het gebied ‘te laten werken’. Daarvoor zijn onder andere goede bereikbaarheid en
transportmogelijkheden, school- en drinkwatervoorzieningen noodzakelijk.
People; het werken aan het imago van de mensen in de regio. Wanneer er in de
buitenwereld een positief beeld bestaat van de bewoners van een regio, heeft dit een
gunstige invloed op de aantrekkelijkheid van de locatie.

Dit onderzoek focust zich op drie aspecten van regiomarketing: werken, wonen en beleven. De vier
mogelijke inzetbare marketinginstrumenten van Kotler worden hierin verwerkt tot een eigen model:
-

-

-

Werken; de mogelijkheden die een regio biedt op het gebied van werk en carrière. Ook
stagemogelijkheden worden hierin meegenomen. Ook wordt er gekeken naar hoe
internationaal de markt in een regio georiënteerd is.
Wonen; geeft aan in hoeverre een gebied geschikt is om een huis te vinden. Hierbij wordt
gekeken naar bereikbaarheid tussen werk en wonen, het huizenaanbod en de prijzen van de
huizenmarkt.
Beleven; geeft aan goed de leefbaarheid in een gebied is. Dit kan per leeftijdsgroep
verschillen. Gekeken wordt naar het voorzieningenniveau, dat zich opsplitst in allerlei
categorieën: onderwijs, zorg, sport, recreatie, etc.

In zijn thesis spreekt Wieberdink (2006) ook van een toen nog nieuwe trend: place branding. Place
branding is het middel om een duidelijke identiteit te creëren, op basis van duidelijke kernwaarden.
Het voldoet hiermee aan de wens om de regio sterker te profileren en te positioneren te midden van
een sterk concurrerende markt van locaties. Het ‘branden’ van de regio dient de locatie te voorzien
van een wervend en onderscheidend imago, waarbij dit ‘regionaal merk’ fungeert als economische
meerwaarde (Wieberdink, 2006).
Om verwarring te voorkomen: in veel theorieën wordt de term ‘city marketing’ gebruikt, waarbij het
gaat over de marketing van een bepaalde stad. Zeeuws-Vlaanderen kan in dit onderzoek als één
grote stad gezien worden. In dit onderzoek worden verschillende theorieën bekeken waarbij de
namen regiomarketing en city marketing vaak door elkaar worden gebruikt. Het gaat daarbij dus
altijd over de hele regio Zeeuws-Vlaanderen.
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2.1.3 Warme regiomarketing

Men kan regiomarketing of city marketing op verschillende manieren aanpakken. Hospers (2010)
maakt onderscheid tussen twee manieren: koude city marketing en warme city marketing. De
‘koude’ variant houdt in dat mensen of bedrijven van buiten de regio aangetrokken dienen te
worden. De ‘warme’ variant focust zich op het adresseren van actoren die een emotionele of sociaaleconomische band hebben met de regio. In zijn onderzoek (2010) schrijft Hospers dat zowel
theoretische inzichten als empirische bevindingen aangeven dat de koude aanpak vaak niet goed
werkt voor de meeste personen en bedrijven. Er wordt daarom ook aangeraden om een meer
warmere aanpak te gebruiken.
Wanneer mensen verhuizen blijkt dat ze vaak ook niet snel ver willen verhuizen. Burgers en bedrijven
verhuizen namelijk niet zomaar naar een andere stad; zo’n driekwart van de verhuizers blijft in de
gemeente of regio waar ze al wonen (Hospers, 2009). In een artikel op Adformatie (2009), geeft
Hospers het volgende aan: ‘Net zoals sommige steden heeft citymarketing zelf ook een eenzijdig
imago. Veel mensen denken dat het gaat om campagnes, slogans en logo's. Dat is een misverstand.
Een spotje of slagzin kan een stad niet aantrekkelijker maken dan ze is. Effectieve citymarketing
bestaat uit concrete acties van een gemeente waar de doelgroepen baat bij hebben, zoals goede
kinderopvang voor gezinnen, uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven en eenvoudige
procedures voor starters. Een stad moet niet zeggen dat ze bijzonder is, maar bijzonder zijn.’
In dit geval geldt dit dus voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. Relatief zijn de steden zeer klein
vergeleken met de grotere steden in Nederland, dus zal hier heel de regio meegenomen moeten
worden. Studenten zullen in de meeste gevallen weg moeten voor hun studie, omdat het aantal HBO
en WO opleidingen in Zeeuws-Vlaanderen (en Zeeland) laag ligt. Door middel van een ‘warme’
aanpak, kan echter wel gezorgd worden dat de studenten het interessanter gaan vinden om na hun
studie wel terug te komen.
Hospers stelt echter dat het de vraag blijft in hoeverre citymarketing economisch relevant is voor
minder grote steden in Nederland. Hierover zegt hij het volgende: ‘Kleinere steden raad ik aan te
beginnen bij de bewoners, bedrijven en bollebozen die de gemeente al heeft. Eventueel zouden ze
kunnen inzetten op retourmigranten, mensen die er geboren zijn en wellicht wel terug zouden willen
als er banen en huizen zijn.’ (Hospers, 2009) & (Adformatie, 2009). Een van de sterkste voorbeelden
van retourmigranten in Zeeuws-Vlaanderen zijn dus de studenten. Als aan hen meer en beter
duidelijk gemaakt kan worden wat er voor hun aan banen te vinden is en hoe goedkoop de huizen in
de regio zijn, komen zij wellicht sneller en met meer plezier terug. Een goed moment om met deze
‘voorlichting’ te starten is al op de middelbare school. De leerlingen wonen dan nog in de regio, zijn
er dus bijna elke dag en hebben nog meer gevoel bij de regio. Het gevoel dat mensen bij een regio
hebben wordt in 2.1.4 verder besproken.
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2.1.4 Place attachment

Op die warmere aanpak van regiomarketing sluit de theorie over ‘place attachment’ goed aan. Place
attachment is de emotionele band die kan bestaan tussen een persoon en een bepaalde plaats. Dit
wordt vooral beïnvloed door een individu en zijn/haar persoonlijke ervaringen met een plaats
(Giuliani, 2003). De persoonlijke ervaringen van iemand met een bepaalde plaats of regio heeft dus
invloed op hoe deze persoon over de plaats of regio denkt. Dit begint vaak al op jonge leeftijd (denk
bijvoorbeeld aan jeugdherinneringen). Het kan zo zijn dat als middelbare scholieren vroegtijdig
enthousiast gemaakt worden voor de regio Zeeuws-Vlaanderen, de kans dat ze na hun studie
terugkomen groter wordt. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar ‘’hoe leuk ZeeuwsVlaanderen is’’, dat zou te oppervlakkig zijn. Het feit dat men een goede band kan hebben met een
plaats, heeft niks te maken met een latere carrière of een succesvolle baan, waar veel hoogopgeleide
mensen juist naar op zoek zijn. Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren moeten meer te weten
komen wat de mogelijkheden van Zeeuws-Vlaanderen zijn, zowel op persoonlijk gebied (wonen,
leefbaarheid, voorzieningen, etc.) maar ook op professioneel gebied (bedrijfsleven,
stagemogelijkheden, toekomstperspectief). Op die manier kunnen ze tijdens en in een later stadium
ook na hun studie beter overwegen wat hun mogelijkheden zijn in Zeeuws-Vlaanderen. Ze weten dan
al voor hun studie wat het bedrijfsleven in Zeeuws-Vlaanderen hen te bieden heeft.
Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op iemands place attachment. In een vergelijkend
literatuuronderzoek stellen Hashemnezhad et al. een aantal factoren op, waaronder de eerder
genoemde ''persoonlijke factoren’’ en ‘’herinneringen en ervaringen’’. Een van de factoren die zij nog
noemen is ‘’interactie en activiteiten’’ (Hashemnezhad, Heidari & Hoseini, 2012). Dit houdt in dat het
spreken van bepaalde mensen, het bezoeken van bepaalde plaatsen en meedoen aan bepaalde
activiteiten kan leiden tot meer place attachment. Wanneer iemand een positieve ervaring heeft op
een plek, kan dit leiden tot meer place attachment (Hashemnezhad, Heidari & Hoseini, 2012). Een
goede kennismaking met een bepaald bedrijf of een leuk en leerzaam bezoek aan een bedrijf kan
daar bijvoorbeeld invloed hebben.
Al deze theorieën komen samen in Zeeuws-Vlaanderen. De theorieën over regiomarketing, place
branding en place attachment sluiten goed op elkaar aan. Regiomarketing en place branding gaat
over het creëren van een eigen identiteit. Hierbij kan men dus inspelen op de place attachment van
Zeeuws-Vlamingen voor Zeeuws-Vlaanderen. Place attachment is namelijk een belangrijk onderdeel
in regiomarketing. Veel Zeeuws-Vlamingen verliezen tijdens hun studie een stuk van de band of
‘attachment’ met de regio. Dit komt logischerwijs ook omdat ze op professioneel gebied
waarschijnlijk te weinig toekomstperspectief zien. Als hier dus in een vroegtijdig stadium aan gewerkt
wordt, kunnen de studenten een beter overwogen beslissing maken om al dat niet terug te keren
naar Zeeuws-Vlaanderen.
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2.1.5 Leefbaarheid

In dit onderzoek zal ook gekeken worden hoe de doelgroep de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen
op dit moment beoordeelt. Maar wat is leefbaarheid? Leefbaarheid kan worden gedefinieerd als de
mate waarin de leefomgeving past bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld.
Die eisen en wensen van mensen omvatten in potentie een zeer groot aantal kenmerken van de
leefomgeving. Ze kunnen variëren van de luchtkwaliteit tot externe veiligheid, van het winkelaanbod
tot de medebewoners, van de inrichting van de openbare ruimte tot de aanwezigheid van een
treinstation en van criminaliteit tot de nabijheid van een park. Niet alles is even belangrijk, maar veel
kenmerken tellen op de een of andere manier toch mee in hoe prettig mensen het vinden om ergens
te wonen (Leidelmeijer et al., 2014). Hierbij moet wel onthouden worden dat leefbaarheid ook zeer
subjectief kan zijn (Corporatiestrateeg, 2018). Wat voor de ene persoon aanvoelt als leefbaar, kan
voor iemand anders juist weer totaal niet leefbaar aanvoelen. Twee belangrijke onderdelen van
leefbaarheid onder jongeren (in Zeeuws-Vlaanderen) zijn vrijetijdsbesteding en bereikbaarheid. In
een aantal oriënterende gesprekken met toekomstige respondenten (havo/vwo bovenbouw
leerlingen) kwam dit sterk naar voren. Daarom zullen hier ook specifieke vragen gesteld worden in de
enquête.
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2.2

Conceptueel model

Figuur 2: Conceptueel model
Er zal onderzocht worden hoe de hoogopgeleide jongeren in Zeeuws-Vlaanderen over de regio
denken. Er wordt dan vooral gekeken naar hun toekomstbeeld van de regio. Oftewel: hoe denken zij
op dit moment over hun toekomst in Zeeuws-Vlaanderen? Zijn ze positief of negatief? Of weten ze
op dit moment nog niet goed genoeg wat de regio hen te bieden heeft na hun studie? In dit
onderzoek zal gekeken worden of de variabele ‘warme regiomarketing’ invloed uitoefent op het
toekomstperspectief dat jongeren op dit moment voor zichzelf zien. Zoals in het theoretisch kader al
vermeld focust de ‘warme’ variant van regiomarketing zich op het adresseren van actoren die een
emotionele of sociaal-economische band hebben met de regio. In zijn onderzoek (2010) schrijft
Hospers dat zowel theoretische inzichten als empirische bevindingen aangeven dat de koude aanpak
vaak niet goed werkt voor de meeste personen en bedrijven. Er wordt daarom ook aangeraden om
een meer warmere aanpak te gebruiken. Ook werd al uitgelegd hoe dit in verband staat met ‘place
attachment’.
Het conceptueel model is opgesteld met drie variabelen. Allereerst wordt de relatie tussen
hoogopgeleide jongeren en het toekomstperspectief dat zij in Zeeuws-Vlaanderen zien bekeken. Dit
geeft een beeld van hoe de situatie op dit moment is. Vervolgens komt er een derde variabele bij, die
wellicht van invloed kan zijn op de relatie tussen de hoogopgeleide jongeren en hun
toekomstperspectief. Kan door middel van een warme regiomarketing het beeld van de
hoogopgeleide jongeren op hun toekomstperspectief (positief) worden beïnvloed. Het idee
hierachter is dat de jongeren vaak in de regio geboren en getogen zijn, zij hebben volgens de ‘place
attachment’ veelal een emotionele band met de regio. Met warme regiomarketing kan ZeeuwsVlaanderen hen de kans geven om verder te kijken dan die emotionele band. Zij zullen dan zien wat
de regio hen daadwerkelijk te bieden heeft. In de strijd tegen bevolkingskrimp kunnen deze jongeren
een belangrijke factor spelen.
In de onderstaande operationalisering van het conceptueel model zijn slechts twee van de drie
variabelen opgenomen. De variabele ‘hoogopgeleide jongeren’ is niet meetbaar. Het is de doelgroep
van het onderzoek. Omdat het de doelgroep is, is de variabele wel belangrijk in het conceptueel
model, maar hoeft niet toegevoegd te worden in de operationalisering. Vandaar dat er maar twee
van de drie variabelen instaan.
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2.3

Operationalisering

Eigenschapsbegrip

Dimensie

Indicator

Warme regiomarketing

Werk

Bedrijven, aantal vacatures,
stijging van het aantal
vacatures, aantal stagemogelijkheden, gemiddeld
startsalaris, aantal
internationaal georiënteerde
bedrijven.

Wonen

Actuele huizenprijzen (en de
stijging/daling ervan),
aanbod van huizen (en de
stijging/daling ervan), prijskwaliteitverhouding.

Beleven

Voorzieningen,
recreatiemogelijkheden,
mogelijkheden tot
vrijetijdsbesteding.

Werk

Hoe goed zijn ze op de
hoogte van de bedrijven die
er zijn?, beeld van
carrièremogelijkheden

Wonen

Hoe goed zijn ze op de
hoogte van de huizenmarkt
in Zeeuws-Vlaanderen? ,
toekomstbeeld van wonen in
de regio.

Beleven

Beeld van leefbaarheid op
dit moment, hun beeld van
leefbaarheid in de toekomst.

Toekomstperspectief

(leefbaarheid omvat hier:
voorzieningen op gebied
van onderwijs, zorg, sport,
recreatie).
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Hoofdstuk 3 Methodologie
3.1

Onderzoeksstrategie

Dit onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek. De keuze voor een kwantitatief onderzoek zorgt
ervoor dat het onderzoek representatief is voor de hele doelgroep die onderzocht wordt. Om een zo
goed mogelijk beeld te krijgen van de middelbare scholieren, zijn veel respondenten nodig. Dit
kwantitatieve onderzoek zal gaan plaatsvinden in de vorm van een survey-onderzoek. Er wordt
onderzoek gedaan naar Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren. Om tot een zo betrouwbaar en
representatief mogelijk onderzoek te komen is het van belang om zoveel mogelijk respondenten te
ondervragen. Omdat het hier over drie middelbare scholen en daarmee honderden respondenten
gaat, is een survey-onderzoek de beste manier om tot goede en bruikbare resultaten te komen. Een
surveyonderzoek geeft een onderzoeker grote hoeveelheid informatie over een bepaald thema
(Korzilius, 2000). Vaak wordt bij een surveyonderzoek een bepaalde steekproef gedaan van een
populatie. Om tot een zo nauwkeurig mogelijk eindresultaat te komen, tracht dit onderzoek om alle
middelbare scholieren van het HAVO/VWO bovenbouw in Zeeuws-Vlaanderen te ondervragen.
Korzilius (2000) schrijft in zijn boek over de onderzoeksfasering van een onderzoek. Allereerst moet
er een bepaalde reden zijn om een surveyonderzoek te gaan doen. Deze is al uitgelegd in de
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. De krimp in Zeeuws-Vlaanderen roept
momenteel vragen op die op dit moment nog niet beantwoord kunnen worden. Deze
probleemstelling is vervolgens omgezet in een conceptueel model (inductie). Hiervan is een
operationalisatie schema gemaakt waarin concreet meetbare variabelen zijn opgesteld. Nu komt het
onderzoek in de volgende fase: de toetsingsfase. Via een schriftelijke vragenlijst zullen de hoofd- en
deelvragen die hierop van toepassing zijn zo goed mogelijk beantwoord worden. Er zal dus een
empirisch onderzoek in het veld gedaan worden met behulp van een grootschalige enquête. Voor dit
onderzoek is maar één meetmoment nodig. De beste keuze valt daarom op een cross-sectioneel
onderzoek.
De enquête is online onder alle leerlingen van het havo/vwo bovenbouw in Zeeuws-Vlaanderen
verspreid. Er is gekozen voor een online enquête, omdat leerlingen dan konden antwoorden
wanneer het voor hun goed uitkwam. Eerst was er het idee om alle leerlingen de enquête tijdens een
les in te laten vullen, maar om dit voor alle klassen op alle scholen te doen, was gezien de tijd en het
tijdstip van het jaar (examenperiode) niet uitvoerbaar. Voorafgaand ben ik nog langs twee van de
vier scholen gegaan, om de leerlingen aan te kondigen dat de enquête ze een enquête zouden
krijgen en om er wat toelichting bij te geven. Dit is gedaan, zodat er persoonlijker en wat informeler
uitgelegd kon worden waarom ze de enquête kregen en voor wie ze hem invullen. Dit alles om de
kans op een hoge respons te vergroten. De enquête is een aantal weken beschikbaar geweest. In de
loop van die weken werd er elke dag wel een aantal keer geantwoord.
Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de regio Zeeuws-Vlaanderen de middelbare scholieren te
bieden heeft in de toekomst. Wat zijn de sterke punten van de regio en hoe kunnen die overgebracht
worden naar de jongeren? Er wordt hierbij gefocust op de in het theoretisch kader geformuleerde
gebieden: werken, wonen en beleven (leefbaarheid). Dit zal onderzocht worden in de vorm van een
bureauonderzoek waarin cijfers en gegevens over de regio Zeeuws-Vlaanderen onderzocht en
verwerkt worden. Aanvullend zullen nog twee gesprekken plaats vinden. Eén gesprek zal
plaatsvinden met Dick Schipper van Huis van de Techniek. Huis van de Techniek coördineert,
regisseert en faciliteert in Zeeland de initiatieven die worden ontwikkeld om alle Zeeuwse leerlingen
20

in het kader van hun loopbaanoriëntatie kennis te laten maken met de mogelijkheden die een keuze
voor techniek voor hen kan betekenen (Huis van de Techniek, 2019). In dit gesprek wordt besproken
hoe hij over de carrièremogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen denkt. Ook wordt besproken wat er tot
nu toe gedaan wordt aan voorlichting op de middelbare school m.b.t. werken in (de techniek) in
Zeeuws-Vlaanderen. Het tweede gesprek wordt gevoerd met Peter Winters, sectordirecteur van het
havo/vwo op het Reynaertcollege in Hulst. Dit zal gaan over hoe hij denkt dat de voorlichting op
havo/vwo bovenbouw nu verloopt en op welke gebieden dit nog zou kunnen verbeteren. Dit zijn
gesprekken die de cijfers en gegevens over Zeeuws-Vlaanderen kunnen ondersteunen. De
gesprekken zullen waar mogelijk worden opgenomen, maar niet worden getranscribeerd. Ze dienen
het onderzoek van extra input en informatie te voorzien en zullen op die manier als bron gebruikt
worden. Aangezien het moeilijk is om de bepalen wanneer iemand een ‘’expert’’ is op een gebied,
wordt de input die zij leveren gebruikt ter ondersteuning van de feitelijke cijfers en gegevens.
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3.2

Verantwoording aantal respondenten

Het doel van het onderzoek was om zoveel mogelijk respondenten te krijgen. In paragraaf 3.2 zal
worden uitgelegd of het minimale aantal respondenten dat nodig is om representatief te zijn behaald
is. Zoals in tabel 1 wordt weergegeven, zijn er in totaal 1176 leerlingen in het havo/vwo bovenbouw
in Zeeuws-Vlaanderen.

Tabel 1 : Leerlingenaantal bovenbouw havo/vwo (Bron: administratie VO Zeeuws-Vlaanderen).
Na het opvragen van deze gegevens bij de administratie afdeling van VO Zeeuws-Vlaanderen, is de
steekproefgrootte berekend. Dit is gedaan op de website waar ook de enquête zelf mee gemaakt en
uitgezet is: Survey Monkey. De ingevoerde cijfers en de daarbij verkregen resultaten zijn in bijlage I
weergegeven.
Er is bij het betrouwbaarheidsniveau en de foutmarge gekozen voor de standaardmaten van 95% en
5%. In marktonderzoek worden de foutenmarges over het algemeen berekend op een
betrouwbaarheidsniveau van 95%. Op deze manier wordt verwacht dat er genoeg respondenten
zullen zijn. Bij een lagere foutmarge en een hoger betrouwbaarheidsniveau werd de benodigde
steekproefgrootte te groot, waardoor de kans bestond dat de resultaten niet meer representatief
zouden zijn. Na berekening bleek dat de minimale steekproefgrootte 290 respondenten bedraagt. Dit
aantal is met de 392 respondenten gehaald. De enquête is bij deze populatieomvang, dit
betrouwbaarheidsniveau en deze foutmarge dus representatief voor de hele populatie. Nadat het
definitieve aantal respondenten vastgesteld was, kon de definitieve foutmarge worden berekend. De
werkelijke foutmarge bij deze aantallen is bepaald op 4%.
Ook is gekeken of het aantal respondenten per middelbare school representatief is voor de rest van
de school, om eventuele verschillen tussen scholen te kunnen aantonen. In tabel 2 worden de
resultaten per school weergegeven.
School
Populatieomvang
Reynaertcollege 379
Lodewijkcollege 599
Zwincollege
198
Tabel 2: Steekproefgrootte per school

Betrouwbaarheidsniveau
95
95
95

Foutmarge
5
5
5

Steekproefgrootte
192
235
131

De werkelijke aantallen die per school gehaald zijn, zijn in tabel 3 weergegeven.
School
Reynaertcollege
Lodewijkcollege
Zwincollege
Tabel 3: Aantal respondenten per school

Aantal respondenten
240
97
55
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Voor het Reynaertcollege zou dit aantal respondenten representatief zijn voor de hele populatie,
maar voor het Lodewijkcollege en het Zwincollege geldt dit niet. De meest waarschijnlijke verklaring
voor dit grote verschil in respondenten per school, is dat ikzelf werkzaam ben als docent op het
Reynaertcollege (weliswaar alleen in de onderbouw en dus niet bij de respondenten zelf) en dus
bekend ben binnen de school. Dit zal waarschijnlijk doorgewerkt hebben in het invullen van de
enquête. Omdat het aantal respondenten van het Lodewijkcollege en het Zwincollege niet
representatief is voor de hele populatie, zullen de resultaten niet per school worden vergeleken.
Voor de gehele populatie van Zeeuws-Vlaanderen is het onderzoek dus wel representatief. Dit past
ook binnen het onderzoek, waar Zeeuws-Vlaanderen constant als één regio wordt gerekend. De
desbetreffende scholen zijn bovendien, zoals eerder vermeld, al gefuseerd in één organisatie: VO
Zeeuws-Vlaanderen. Het is daarom niet noodzakelijk dat de resultaten van de scholen onderling
vergeleken worden.

3.3

Opbouw vragenlijst

Het grootste deel van de enquête bestaat uit vragen met de Likert schaal. De Likert schaal is de
vraag- en antwoordvorm, waarbij de antwoorden variëren op bijvoorbeeld een vijfpuntsschaal (zeer
mee eens tot zeer mee oneens) (Vennix, 2011). In dit onderzoek is ook gekozen voor een
vijfpuntsschaal. Er is bewust voor een vijfpuntsschaal gekozen, omdat de respondenten bij een
zevenpuntsschaal of zelfs een negenpuntsschaal minder snel een mening kunnen vormen. Gezien de
leeftijd van de respondenten, is het de bedoeling dat de enquête niet te lang wordt. Een
vijfpuntsschaal lijkt daarom het meest geschikt. Vergeleken met binaire vragen, die maar twee
antwoordopties hebben, geven de Likert-vragen gedetailleerdere feedback over de vragen. Bij
bepaalde vragen kunnen de antwoordmogelijkheden door middel van dichotomisering echter ook
nog terug gebracht worden naar drie antwoordmogelijkheden. ‘Zeer mee eens’ en ‘Mee eens’
kunnen dan samengevoegd worden in ‘Mee eens’ en ‘Zeer mee oneens’ en ‘Mee oneens’ kunnen
samengevoegd worden in ‘Mee oneens’. Dan blijft als laatste nog de antwoordmogelijkheid
‘neutraal’ over, waarvan uiteraard gehoopt wordt dat die zo min mogelijk wordt gekozen. Met dit
antwoord kan namelijk weinig verklaard worden. Om dit te beperken, is de antwoordoptie ‘neutraal’
als vijfde in de antwoordmogelijkheden gezet. De antwoordmogelijkheden bij de Likert schaal items,
zien er daarom als volgt uit:
•
•
•
•
•

Zeer mee eens
Mee eens
Mee oneens
Zeer mee oneens
Neutraal

De volledige vragenlijst, met de daarbij behorende codering, wordt in bijlage II weergegeven.
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3.4

Analyse

Veel resultaten uit de enquête kunnen direct geïnterpreteerd worden. Hierbij worden de
frequentietabellen per vraag steeds weergegeven. Echter, het is dan nog onduidelijk of er
bijvoorbeeld samenhang/correlatie zit tussen bepaalde vragen. Daarom zal de enquête ook nog met
SPSS worden geanalyseerd. De resultaten van de enquête zijn gecodeerd en ingevoerd in SPSS. Het
codeboek is in bijlage 2 weergegeven. Om te kijken of er bepaalde samenhang tussen vragen zit, is de
‘Pearson R correlatie’ gebruikt. De maat waarin de sterkte en de richting van de correlatie wordt
uitgedrukt, is de correlatiecoëfficiënt. Deze kan waarden aannemen van -1 tot +1. Het teken geeft de
richting van de correlatie aan. De absolute waarde van de correlatiecoëfficiënt geeft de sterkte van
de correlatie aan. De waarde voor een perfecte positieve correlatie is +1 en de waarde voor een
perfecte negatieve correlatie is -1 (Tilburg University, 2019). Voor de conclusie en aanbevelingen van
dit onderzoek kunnen vragen die een sterke correlatie met elkaar hebben, erg interessant zijn. Voor
de vragen die een sterke correlatie met elkaar hebben, wordt vervolgens een kruistabel gemaakt,
waarbij de Cramers’ V wordt berekend. Deze geeft de mate van samenhang weer. Op deze manier
kan gekeken worden of bepaalde vragen een sterke samenhang met elkaar hebben.
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Hoofdstuk 4: Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. De data uit de gehouden
enquête wordt geanalyseerd. Het hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen, waarin elk van de
opgestelde deelvragen voor dit onderzoek aan bod komt. Bepaalde enquêtevragen geven nuttige
informatie voor meerdere deelvragen. De enquête wordt vooral toegepast in de eerste twee
deelvragen. De derde en vierde deelvraag worden voornamelijk beantwoordt op basis van
literatuurstudie en een aantal gehouden gesprekken. Om een eenduidiger beeld te geven van de
antwoorden op de enquêtevragen, zijn de categorieën ‘’zeer mee oneens’’ en ‘’mee oneens’’
samengevoegd. Ook de categorieën ‘’zeer mee eens’’ en ‘’mee eens’’ samengevoegd. De drie
categorieën die nu overblijven zijn: ‘’mee eens’’, ‘’neutraal’’ en ‘’mee oneens’’
De antwoorden op de enquête worden in bijlage III weergegeven.

4.1

Huidig beeld van Zeeuws-Vlaanderen

In deze paragraaf wordt besproken welk beeld de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren van
havo/vwo bovenbouw hebben van de regio op zowel persoonlijk als professioneel gebied.

4.1.1 Persoonlijk gebied

In deze sub paragraaf worden de enquêtevragen behandeld die iets zeggen over de belevenis van de
leerlingen van Zeeuws-Vlaanderen.
Leefbaarheid
De eerste vraag die hierover gaat is vraag 17 uit de enquête, die gaat over hoe zij de leefbaarheid in
de regio beoordelen. De stelling hierbij was: ‘’Hoe zou jij de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen
beoordelen?
Leefbaarheid ZV
Frequency
Valid

Percent

Zeer slecht

26

6,6

Slecht

90

23,0

Neutraal

77

19,6

185

47,2

14

3,6

392

100,0

Goed
Zeer goed
Total

Frequentietabel 1

In frequentietabel 1 is te zien dat de helft van alle respondenten de leefbaarheid als goed tot zeer
goed beoordeelt. Hoe de leefbaarheid in een gebied beoordeeld wordt, geeft aan hoe prettig en fijn
mensen het vinden om in een gebied te leven. Uit deze resultaten blijkt dus dat de helft van de
respondenten die mening heeft. Uit onderzoek van de Atlas voor Gemeenten bleek dat in 2014 de
helft van de mensen de leefbaarheid in hun regio als goed tot uitstekend beoordeelt. Deze resultaten
gaan dus gepaard met dat landelijke gemiddelde. In principe lijkt dat dus positief te zijn. Wat echter
blijkt, is dat wanneer er gekeken wordt naar bepaalde onderdelen van die leefbaarheid, andere
resultaten naar voren komen.
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Bereikbaarheid
Het eerste onderdeel van de leefbaarheid waar Zeeuws-Vlaanderen in de enquête slecht op scoort, is
de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen met het openbaar vervoer. De vraag (18) hierbij luidde als
volgt: ‘’Wat vind je van de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen met het openbaar vervoer?’’. De
antwoorden op deze stelling zijn in frequentietabel 2 weergegeven:
Bereikbaarheid ZV met OV
Frequency
Valid

Percent

Zeer slecht

217

55,4

Slecht

125

31,9

Neutraal

23

5,9

Goed

22

5,6

5

1,3

392

100,0

Zeer goed
Total

Frequentietabel 2

Maar liefst 55,4% van de respondenten vindt de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen met het
openbaar vervoer zeer slecht. Nog eens 31,9% beoordeelt dit als slecht. Deze getallen laten zien hoe
ontevreden de respondenten zijn over het openbaar vervoer. Dit resultaat geeft aan dat er op dit
gebied nog veel te verbeteren valt. Om een voorbeeld te geven van hoe lang de reistijden vanuit
Zeeuws-Vlaanderen zijn: een enkele reis met het openbaar vervoer van Hulst naar Amsterdam duurt
minstens vier uur. Vanuit Groningen en Maastricht (twee voorbeelden van steden die vaak als
‘’afgelegen’’ genoemd worden) is dit respectievelijk twee uur en vijf minuten en twee uur en 24
minuten (9292 app, 2019).
Dit blijkt ook uit vraag 22. Dit is een open vraag, die als volgt luidde: ‘’Wat zou je graag willen
veranderen aan Zeeuws-Vlaanderen?’’. In deze vraag konden respondenten alles invullen wat ze zelf
wilden. In 193 van de 392 ingevulde antwoorden komt de slechte verbinding van Zeeuws-Vlaanderen
met de rest van Nederland (of België) naar voren. In een vraag waar leerlingen alles in mochten
vullen, kozen er toch zoveel voor de slechte bereikbaarheid. Dit kan voor veel studenten een drempel
zijn om terug te keren naar Zeeuws-Vlaanderen. Wanneer het makkelijker wordt voor studenten om
bijvoorbeeld in de weekenden of in de vakanties terug te reizen naar de regio, vergroot dat ook de
kans dat de ‘place attachment’ van de studenten met de regio hoog blijft.
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Vrijetijdsbesteding
Het tweede voorbeeld waar de leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen slecht scoort, is de mogelijkheid
tot vrijetijdsbesteding voor de respondenten. De stelling die hierbij hoorde (vraag 19 in de enquête),
was: ‘’In Zeeuws-Vlaanderen is er voor mensen van mijn leeftijd genoeg te doen in hun vrije tijd’’. De
antwoorden op deze stelling zijn in frequentietabel 3 weergegeven:

Vrijetijdsbesteding
Frequency
Valid

Zeer mee oneens

Percent

92

23,5

159

40,6

Neutraal

61

15,6

Mee eens

68

17,3

Zeer mee eens

12

3,1

392

100,0

Mee oneens

Total

Frequentietabel 3

In totaal geeft 61,1% van de respondenten aan dat ze het oneens tot zeer mee oneens zijn bij deze
stelling. Dit geeft aan dat er voor jongeren in Zeeuws-Vlaanderen te weinig te doen is in hun vrije tijd.
Ook dit is een onderdeel van de leefbaarheid van een gebied. Dit komt, net als de bereikbaarheid,
ook sterk naar voor in de open vraag (vraag 22) over wat de respondenten zouden willen veranderen
aan Zeeuws-Vlaanderen. Naast de bereikbaarheid, kwam dit punt het meeste terug in de open vraag.
Veel respondenten geven aan dat er gewoonweg te weinig te doen is. Studenten die met dat beeld
vertrekken uit de regio en vervolgens in drukke, levendige studentensteden komen, zullen niet snel
geneigd zijn om terug te keren na hun studie.
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Gevoel en mate van trots bij Zeeuws-Vlaanderen
De laatste twee variabelen die passen bij het beeld dat de respondenten op persoonlijk gebied bij
Zeeuws-Vlaanderen hebben, zijn vraag 20 en 21 uit de enquête. Deze vragen luidden als volgt:
20: ‘’Ik voel mij een Zeeuws-Vlaming’’, en 21: ‘’Ik ben er trots op om in Zeeuws-Vlaanderen te
wonen’’. De frequentietabellen voor deze vragen zijn hieronder weergegeven:
Voel je je Zeeuws-Vlaming?
Frequency
Valid

Percent

Zeer mee oneens

47

12,0

Mee oneens

55

14,0

Neutraal

61

15,6

Mee eens

167

42,6

62

15,8

392

100,0

Zeer mee eens
Total

Frequentietabel 4
Trots op wonen in ZV

Frequency
Valid

Percent

Zeer mee oneens

40

10,2

Mee oneens

47

12,0

Neutraal

119

30,4

Mee eens

129

32,9

57

14,5

392

100,0

Zeer mee eens
Total

Frequentietabel 5

In frequentietabel 4 is te zien dat 58,4% van de respondenten aangeeft zich een Zeeuws-Vlaming te
voelen. Dit toont aan dat de leerlingen zich verbonden voelen met de regio. De respondenten zijn
echter minder trots om in Zeeuws-Vlaanderen te wonen: in totaal 47,4%. Van hen geeft 30,4% hier
aan neutraal te zijn. 22,2% geeft aan dat ze er niet trots op zijn om in Zeeuws-Vlaanderen te wonen.
Wanneer men deze drie antwoordmogelijkheden naast elkaar zet, komt dus wel naar voren dat het
grootste gedeelte van de respondenten aangeeft om zeker trots te zijn op wonen in ZeeuwsVlaanderen. Het feit dat de leerlingen zich verbonden voelen met de regio en er trots op zijn om er te
wonen, geeft aan dat er een bepaalde mate van ‘place attachment’ is. De vraag is nu of deze mate
van ‘place attachment’ ook invloed heeft op of studenten graag terug willen komen naar ZeeuwsVlaanderen na hun studie. Dit wordt in paragraaf 4.2 verder uitgewerkt.
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4.1.2 Professioneel gebied

In deze sub paragraaf wordt besproken welk beeld de leerlingen van de regio hebben op
professioneel gebied. Professioneel wil hier zeggen: op het gebied van onderwijs, voorlichting en
carrière.
Voorlichting vervolgopleiding
In de enquête ging het bij dit onderwerp over de kwantiteit en de kwaliteit van voorlichting die de
leerlingen van hun school krijgen bij het kiezen van een vervolgopleiding. Allereerst wordt de
kwantiteit besproken. De stelling hierbij luidde: ‘’Ik krijg van mijn school voldoende voorlichting bij
het kiezen van mijn vervolgopleiding’’. Dit is in frequentietabel 6 te zien.
Kwantiteit voorlichting
Frequency
Valid

Zeer mee oneens

Percent

30

7,7

126

32,1

Neutraal

80

20,4

Mee eens

143

36,5

13

3,3

392

100,0

Mee oneens

Zeer mee eens
Total

Frequentietabel 6

In de frequentietabel zijn in deze vorm geen duidelijke uitschieters te zien. Na dichotomisering van
vijf naar drie schalen (mee oneens, neutraal en mee eens), blijkt dat 39,8% het oneens is, 20,4% is
neutraal en 39,8% is het eens met de stelling. De cijfers zijn dus volledig gelijk verdeeld en hier kan
dan ook weinig over gezegd worden.
Wanneer gekeken wordt naar de kwaliteit van de voorlichting, waarbij de stelling als volgt luidde: ‘’Ik
vind dat mijn school kwalitatief goede voorlichting geeft bij het kiezen van mijn vervolgopleiding.’’,
komen wel wat verschillen naar voren:
Kwaliteit voorlichting
Frequency
Valid

Zeer mee oneens

Percent

28

7,1

145

37,0

Neutraal

80

20,4

Mee eens

133

33,9

6

1,5

392

100,0

Mee oneens

Zeer mee eens
Total

Frequentietabel 7

Hier geeft, na het dichotomiseren van vijf naar drie schalen, 44,1% aan het oneens te zijn, 20,4% is
neutraal en 35,4% is het met de stelling eens. De verhouding tussen ‘’zeer mee eens’’ en ‘’zeer mee
oneens’’ valt hier ook op. Dit betekent dat de grootste groep van de respondenten de voorlichting
kwalitatief niet goed genoeg vindt. Hoewel er over de kwantiteit dus weinig te zeggen valt, geeft dit
weer dat er vanuit de leerlingen toch behoefte is om deze voorlichting te verbeteren.
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Samenhang tussen de variabelen ‘’Kwantiteit voorlichting’’ en ‘’Kwaliteit voorlichting’’
Ook is er gekeken of er een bepaalde correlatie zit tussen deze twee variabelen. Na het berekenen
van de ‘Pearson-r correlatie’, het maken van een kruistabel en het berekenen van de Cramers’ V,
blijkt er een sterke samenhang te zijn tussen de twee variabelen. Dat er samenhang is tussen deze
twee variabelen, betekent dat mensen die vinden dat de kwantiteit van de voorlichting genoeg is,
ook vinden dat de kwaliteit van die voorlichting goed is. Hoewel de verdeling bij de kwantiteit
volledig gelijk ligt, is toch te zien dat de respondenten die vinden genoeg voorlichting te krijgen,
vinden dat die voorlichting ook kwalitatief goed is. Andersom vinden de respondenten die zeggen dat
ze te weinig voorlichting krijgen, dat deze voorlichting kwalitatief niet goed is. Dit betekent dat er
een groot verschil zit in hoe de voorlichting wordt beoordeeld door de respondenten.
Beeld van carrièremogelijkheden
Een belangrijk deel van hoe de leerlingen op professioneel gebied naar Zeeuws-Vlaanderen kijken, is
welk beeld ze hebben van de carrièremogelijkheden die er zijn. Allereerst werd gevraagd hoe goed zij
op de hoogte denken te zijn van de carrièremogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen (vraag 9). De
frequentietabel daarvan wordt hieronder weergegeven:
Hoogte van carrièremogelijkheden
Frequency
Valid

Zeer mee oneens

Percent

68

17,3

176

44,9

Neutraal

60

15,3

Mee eens

73

18,6

Zeer mee eens

15

3,8

392

100,0

Mee oneens

Total

Frequentietabel 8

In de tabel is te zien dat het grootste deel van de respondenten (62,2%) aangeeft niet goed op de
hoogte denkt te zijn van de carrièremogelijkheden in de regio. Dit is voor een regio, waarbij uit
verschillende bronnen blijkt dat er voor hoogopgeleide mensen juist genoeg carrièremogelijkheden
zijn, een enorm hoog aantal. Waar werkgevers aangeven dat ze moeite hebben met het vinden van
hoogopgeleid personeel, geven de mensen die een hoge opleiding gaan doen juist aan dat ze dit
helemaal niet lijken te weten. Het toekomstbeeld van de leerlingen met betrekking tot
carrièremogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen, lijkt niet te kloppen met de realiteit.
Dat de leerlingen graag meer te weten willen komen over de mogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen,
blijkt nog sterker uit de volgende vraag van de enquête (vraag 10): ‘’Mijn school heeft mij voldoende
voorgelicht over de carrièremogelijkheden die er in Zeeuws-Vlaanderen zijn’’. De frequentietabel
voor deze vraag ziet er als volgt uit:
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Carrièrevoorlichting genoeg
Frequency
Valid

Percent

Zeer mee oneens

100

25,5

Mee oneens

195

49,7

Neutraal

48

12,2

Mee eens

43

11,0

6

1,5

392

100,0

Zeer mee eens
Total

Frequentietabel 9

Maar liefst 75,2% van de leerlingen geeft aan dat zij vinden dat ze niet genoeg zijn voorgelicht over
de carrièremogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen. Het overgrote deel van de leerlingen zou dus graag
meer voorlichting op dit gebied willen. Dat er een vraag naar meer voorlichting en informatie is,
komt ook heel sterk terug in de volgende twee variabelen, namelijk: ‘’Meer bedrijvenbezoek’’ en
‘’Meer gastlessen’’. Dit is in frequentietabel 10 en 11 weergegeven:
Meer bedrijvenbezoek
Frequency
Valid

Zeer mee eens

Percent

69

17,6

Mee eens

182

46,4

Neutraal

73

18,6

Mee oneens

50

12,8

Zeer mee oneens

18

4,6

392

100,0

Total

Frequentietabel 10
Meer gastlessen

Frequency
Valid

Zeer mee eens

Percent

75

19,1

Mee eens

197

50,3

Neutraal

59

15,1

Mee oneens

43

11,0

Zeer mee oneens

18

4,6

392

100,0

Total

Frequentietabel 11

In totaal geeft 64% van de leerlingen aan meer op bedrijvenbezoek te willen gaan, terwijl 69,4%
aangeeft meer gastlessen te willen krijgen. Dit is in lijn met de cijfers van de twee variabelen
daarvoor. De meerderheid van de leerlingen zou dus graag meer voorlichting willen krijgen op
professioneel gebied.
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De leerlingen geven dus aan dat ze het idee hebben dat ze niet goed op de hoogte zijn van de
carrièremogelijkheden. Mogelijk zou dit van invloed kunnen zijn op de resultaten van vraag 14: ‘’Ik
vind dat Zeeuws-Vlaamse bedrijven niet interessant zijn voor mij’’. De frequentietabel hiervoor ziet
er als volgt uit:
ZV bedrijven niet interessant
Frequency
Valid

Percent

Zeer mee eens

35

8,9

Mee eens

98

25,0

Neutraal

124

31,6

Mee oneens

95

24,2

Zeer mee oneens

40

10,2

392

100,0

Total

Frequentietabel 12

De percentages liggen hier heel gelijk verspreid tussen ‘’mee eens’’ en ‘’mee oneens’’. Ook is dit een
van de twee vragen waarbij ‘’neutraal’’ het hoogste percentage heeft gekregen. Een mogelijke
verklaring hiervoor kan zijn dat veel leerlingen hier geen duidelijk antwoord op kunnen geven, omdat
ze niet goed weten wat er voor hun interessant kan zijn aan Zeeuws-Vlaamse bedrijven. Ze lijken niet
goed op de hoogte te zijn van wat de Zeeuws-Vlaamse bedrijven hen te bieden hebben. Daarom
weten ze ook niet of de bedrijven interessant voor hun zouden kunnen zijn.
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4.2

Toekomstperspectief in Zeeuws-Vlaanderen

In deze paragraaf wordt besproken welk toekomstperspectief Zeeuws-Vlaamse middelbare
scholieren in bovenbouw havo/vwo voor zichzelf zien in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat in
toekomstbeelden en toekomstplannen het persoonlijke aspect en het professionele aspect (die in 4.1
apart besproken worden) vaak samen genomen worden, wordt dat in deze paragraaf ook zo gedaan.
De belangrijkste vraag die hiervoor in de enquête gesteld is, is vraag 16: ‘’Ik zou na mijn studie graag
in Zeeuws-Vlaanderen willen komen wonen’’. Hierbij hoort de volgende frequentietabel:
Wonen in ZV na studie
Frequency
Valid

Percent

Zeer mee oneens

65

16,6

Mee oneens

90

23,0

Neutraal

113

28,8

Mee eens

81

20,7

Zeer mee eens

43

11,0

392

100,0

Total

Frequentietabel 13

Opvallend is dat hier de categorie ‘’neutraal’’ de meeste stemmen heeft gekregen. Verder liggen de
resultaten na dichotomisering tussen de antwoordcategorieën ‘’mee eens’’ en ‘’mee oneens’’ ook
niet ver uit elkaar. 39,% van de leerlingen geeft aan niet terug te willen komen naar ZeeuwsVlaanderen. Daartegenover geeft 31,7% aan juist wel terug te willen keren. Hier zijn geen grote
conclusies uit te trekken. Dat ‘’neutraal’’ de meeste stemmen heeft gekregen, geeft wel aan dat veel
leerlingen de keuze nu nog niet zouden kunnen maken.
Wat wel interessant is, is kijken of er een bepaalde correlatie zit tussen een aantal vragen. Er is
gekeken welke vragen uit de enquête een sterke onderlinge correlatie hebben. Hiervoor is de
correlatie van Pearson gebruikt. Deze neemt een waarde aan tussen -1 en 1. Hoe dichter de waarde
bij die getallen ligt, des te sterker de correlatie is. Hieronder zijn de variabelen geselecteerd waar
tussen de correlatie sterker was dan -0.500 of 0.500, omdat dit een waarde is waarbij de samenhang
sterk wordt.
Kleiner dan (-0.500) of groter dan (0.500):
1. ‘’Wonen in ZV na studie’’ + ‘’Bedrijven ZV niet interessant’’  0.557
2. ‘’Wonen in ZV na studie’’ + ‘’Voel je je Zeeuws-Vlaming?’’  0.506
3. ‘’Wonen in ZV na studie’’ + ‘’Trots op wonen in ZV’’  0.533
4. ‘’Kwantiteit voorlichting’’ + ‘’Kwaliteit voorlichting’’  0.600 (besproken in 4.1)
5. ‘’Hoogte van carrièremogelijkheden’’ + ‘’Carrièrevoorlichting genoeg’’  0.539
6. ‘’Meer bedrijvenbezoek’’ + ‘’Meer gastlessen’’  0.552
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Vervolgens is er een kruistabel tussen de twee variabelen gemaakt die correlatie hebben. Daarbij
werd ook de V-waarde (Cramers’ V) berekend, om te kijken of er sprake is van samenhang tussen de
vragen. Hieronder worden de resultaten hiervan voor de variabelen met correlatie beschreven. De
betekenis van de V-waarde wordt afgeleid uit het boek ‘’Onderzoek met SPSS en Excel’’ (Smits &
Edens, 2011). Deze waarde is als volgt:
V-waarde
V=0
V≈0.10
V≈0.25
V≈0.50
V≈0.75
V≈1
Tabel 2: Betekenis V-waarde

Mate van samenhang
Geen samenhang
Zwakke samenhang
Redelijk sterke samenhang
Sterke samenhang
Zeer sterke samenhang
Volledige samenhang

Variabelen met sterke
V-waarde
correlatie
‘’Wonen in ZV na studie’’ +
0.347
‘’Bedrijven ZV niet interessant’’
‘’Wonen in ZV na studie’’ +
0.318
‘’Voel je je Zeeuws-Vlaming?’’
‘’Wonen in ZV na studie’’ +
0.328
‘’Trots op wonen in ZV’’
‘’Kwantiteit voorlichting’’ +
0.474
‘’Kwaliteit voorlichting’’
‘’Hoogte van
0.423
carrièremogelijkheden’’ +
‘’Carrièrevoorlichting genoeg’’
’Meer bedrijvenbezoek’’ +
0.453
‘’Meer gastlessen’’
Tabel 3: Variabelen met sterke correlatie

Significantie
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Uit de V-waarden blijkt dat alle samenhang tussen de variabelen varieert tussen ‘’redelijk sterke
samenhang’’ en ‘’sterke samenhang’’. Wat betekent dit dan precies voor deze variabelen?
‘’Wonen in ZV na studie’’ + ‘’Bedrijven ZV niet interessant’’:
Veel respondenten die aangeven dat ze Zeeuws-Vlaamse bedrijven niet interessant voor zichzelf
vinden, geven ook aan dat ze na hun studie niet in Zeeuws-Vlaanderen willen komen wonen. Ze zien
waarschijnlijk te weinig opties op de arbeidsmarkt voor zichzelf.
‘’Wonen in ZV na studie’’ + ‘’Voel je je Zeeuws-Vlaming?’’ en ‘’Wonen in ZV na studie’’ + ‘’Trots op
wonen in ZV’’:
Respondenten die aangeven dat ze zich een Zeeuws-Vlaming voelen, geven ook vaker aan dat ze na
hun studie terug in Zeeuws-Vlaanderen willen komen wonen dan mensen die zich minder ZeeuwsVlaming voelen. Deze correlatie gaat gepaard met de volgende correlatie. Respondenten die
aangeven dat ze er trots op zijn dat ze in Zeeuws-Vlaanderen wonen, geven ook vaker aan terug te
willen komen na hun studie. Dit bewijst dat het concept ‘place attachment’ een rol kan spelen in de
mate waarin respondenten terug willen keren naar Zeeuws-Vlaanderen. Het gevoel dat studenten bij
Zeeuws-Vlaanderen hebben, speelt duidelijk ook mee in hun keuze om na hun studie wel of niet
terug te keren. Mensen met meer ‘place attachment’ zijn sneller geneigd zijn terug te komen dan
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mensen die dat niet hebben. Toch geven veel respondenten dus aan niet terug te willen keren na
hun studie. Het creëren van meer ‘place attachment’ lijkt hier dus tegen te kunnen helpen.
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4.3

Sterktepunten en verbeterpunten Zeeuws-Vlaanderen

4.3.1 Veel vacatures in Zeeuws-Vlaanderen

In het projectkader werd al omschreven dat er in Zeeuws-Vlaanderen een tekort is aan hoogopgeleid
(HBO of WO) personeel. Dit blijkt uit cijfers uit het ‘’Rapport: De Zeeuwse Arbeidsmarkt (2018)’’
(Zeeuwse Databank, 2018). In onderstaande figuur 3 wordt het aantal vacatures in augustus 2018 per
sector weergegeven:

Figuur 3: Aantal openstaande vacatures op werk.nl in augustus 2018 vergeleken met het aantal
lopende WW-rechten per beroepsklasse in Zeeland (Zeeuwse Databank & UWV, 2018).
In figuur 3 wordt echter de gehele beroepssector weergegeven. Dit onderzoek gaat over het tekort
aan hoogopgeleid (HBO of WO) personeel. Wanneer gekeken wordt naar de verschillende
beroepsklassen binnen de techniek en de zorg, twee sectoren die veel in het nieuws zijn en waar veel
vraag is naar personeel, komt naar voren dat er bij beide veel tekorten zijn in de hoogopgeleide
banen. Voor de technische sector geldt dit in principe voor alle beroepsklassen, maar bij de zorg valt
op dat er meer vacatures voor Artsen, therapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen en
Vakspecialisten volksgezondheidszorg op werk.nl staan dan er WW-gerechtigden met een passende
achtergrond in Zeeland wonen. Dit zijn dan ook de banen waarvoor een hogere opleiding nodig is.

Figuur 4: Aantal openstaande vacatures op werk.nl in augustus 2018 vergeleken met het aantal
lopende WW-rechten in de beroepsklassen Technische beroepen (l.) en Zorg- en welzijnsberoepen,
uitgesplitst naar beroepssegmenten (Zeeuwse Databank & UWV, 2018).
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Als laatste figuur wordt de uitbreidingsvraag (prognose voor 2022) weergegeven. Hierin is de zien dat
hoeveelheid banen in de zorg flink zal gaan toenemen (+2000). Dit geeft weer dat, hoewel het aantal
vacatures nu nog niet altijd even groot is, dit in de toekomst wel flink zal toenemen.

Figuur 5: Verwachte uitbreidingsvraag* per sector in Zeeland in de periode 2018-2022, in aantallen
werkende mensen per sector (Zeeuwse Databank, 2018).
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4.3.2 Huizenprijzen Zeeuws-Vlaanderen

Zoals in het projectkader al vernoemd is, zijn de huizenprijzen in Zeeuws-Vlaanderen relatief erg laag.
De lage woningprijzen zorgen er bijvoorbeeld voor dat sinds 2011 jaarlijks honderden Vlamingen
verhuizen naar Zeeuws-Vlaanderen (NOS, 2016). De gemiddelde huizenprijs lag in 2017 in de
gemeente Sluis tussen de €200.000 en €240.000, terwijl het gemiddelde in de gemeenten Terneuzen
en Hulst zelfs onder de €200.000 lag (CBS, 2017). De gemiddelde huizenprijs in Vlaanderen
daarentegen lag op maar liefst €271.640 (Vastgoed Actueel, 2018). Dit is een aanzienlijk verschil met
de huizenprijzen in Zeeuws-Vlaanderen. De meeste leerlingen geven aan in Nederland te willen
studeren. De resultaten van deze vraag zijn in frequentietabel 13 weergegeven:
Plaats vervolgstudie
Frequency
Valid

Zeeland

Percent

32

8,2

134

34,2

Zuid-Holland

63

16,1

Noord-Holland

20

5,1

België

22

5,6

Ik weet het niet

74

18,9

Limburg

16

4,1

Utrecht

13

3,3

Gelderland

15

3,8

Groningen

1

,3

Overijssel

1

,3

Engeland

1

,3

392

100,0

Noord-Brabant

Total

Frequentietabel 13

Maar liefst 34,2% geeft aan (op dit moment) in Noord-Brabant te willen gaan studeren. Daarnaast is
Zuid-Holland een populaire keuze: 16,1%. De gemiddelde woningprijs in heel Nederland lag in 2017
op €263.000 euro, een stuk hoger dan het gemiddelde in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. In
figuur 6 van het CBS (2018) is dit goed te zien.
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Figuur 6: Gemiddelde verkoopprijzen bestaande woningen (CBS, 2018). Bron: https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2018/06/regionale-verschillen-huizenprijzen
In figuur 6 is te zien dat de huizenprijzen in de twee populairste provincies om te gaan studeren
(Noord-Brabant en Zuid-Holland) een stuk hoger liggen dan in Zeeuws-Vlaanderen. Met name in de
gemeenten Terneuzen en Hulst zijn de huizenprijzen bijzonder laag.
Daarnaast zitten veel studenten na hun studie met een hoge studieschuld. Uit onderzoek blijkt dat
studenten die geld lenen voor hun studie extreem vermoeid zijn, emotioneel uitgeput en ze maken
zich meer zorgen over het krijgen van een burn-out. Ook zien ze vaker af van sociale activiteiten door
de hoge kosten, blijkt uit een enquête in opdracht van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO),
(NOS, 2019). Uit het onderzoek blijkt dat studenten die niet lenen dat vooral niet doen omdat ze
leenangst hebben. Ze zijn bang dat ze de schuld niet kunnen terugbetalen, of dat ze later geen
hypotheek kunnen krijgen (NOS, 2019). Waar de huizenprijzen in veel provincies blijven stijgen,
blijven die in Zeeuws-Vlaanderen relatief een stuk lager. Dit kan de regio aantrekkelijk maken voor
net afgestudeerde studenten. Echter, alleen de lage huizenprijs zal niet doorslaggevend zijn in de
beslissing van studenten om terug te komen of niet. Op veel gebieden zijn nog verbeteringen
noodzakelijk.
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4.3.3 Verbeterpunten Zeeuws-Vlaanderen

Twee belangrijke onderdelen van de leefbaarheid voor jongeren zijn de bereikbaarheid en
vrijetijdsbesteding. In 4.1.1 is uitgelegd dat dit juist dingen zijn waar Zeeuws-Vlaanderen erg slecht
op scoort. Het feit dat er veel vraag naar hoogopgeleid personeel is en dat de huizenprijzen relatief
erg laag zijn, wil niet zeggen dat jongeren daardoor gelijk terugkomen naar de regio. De afgelegen
ligging van de rest van Nederland zorgt ervoor dat de reisafstanden enorm zijn. Wanneer studenten
makkelijker heen en weer zouden kunnen reizen, kan dit de kans vergroten dat ze vaker tussentijds
terug blijven komen. Zo blijft de band met de regio (place attachment) beter bewaard. Ook is er voor
jongeren/studenten in de studentensteden vaak veel te beleven in hun vrije tijd. Over ZeeuwsVlaanderen wordt juist gezegd dat er vaak weinig te beleven valt. Dit zijn twee verbeterpunten die
essentieel zullen zijn in het terughalen van studenten.
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4.4

Regiomarketing Zeeuws-Vlaanderen

Deze paragraaf gaat over de dingen die Zeeuws-Vlaanderen zou kunnen veranderen, om te zorgen
voor een betere regiomarketing. Zoals in het theoretisch kader besproken is, is Zeeuws-Vlaanderen
een kleine regio zonder grote steden. Een goede aanpak voor regiomarketing voor zulke regio’s, is
volgens Hospers (2009) het starten bij de bewoners, bedrijven en bollebozen die de gemeente al
heeft. Er kan ook ingezet worden op retourmigranten, mensen die er geboren zijn en wellicht terug
zouden willen als er banen en huizen zijn. De studenten zijn in dit geval de retourmigranten. Ze
moeten de regio vaak verlaten, vanwege het gebrek aan HBO en WO opleidingen. In 4.1 is al
besproken dat de middelbare scholieren grotendeels aangeven een sterke band met de regio hebben
(place attachment). Dit zijn dus de mensen waar Zeeuws-Vlaanderen zich op moet focussen. In 4.3.1
is besproken dat er veel vraag is naar hoogopgeleide mensen in Zeeuws-Vlaanderen en in welke
sectoren dit vooral is. In 4.3.2 is besproken dat er veel goedkope huizen in Zeeuws-Vlaanderen zijn.
Er wordt wat dat betreft dus aan alle voorwaarden voldaan die Hospers stelt.
De middelbare scholieren geven aan dat ze niet goed op de hoogte denken te zijn van de
carrièremogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen. Ook werd duidelijk dat het grootste deel graag meer
voorlichting op dit gebied zou willen krijgen, dat ze meer op bedrijvenbezoek zouden willen gaan en
meer gastlessen zouden willen krijgen. Om een beter idee te krijgen van wat de regio hen te bieden
heeft, is voorlichting een hele goede optie. De vraag is er, maar is het aanbod er ook? Hiervoor moet
gekeken worden naar wat er al aan voorlichting gedaan wordt. Een voorbeeld van een instantie die
veel aan voorlichting doet is Huis van de Techniek. Huis van de Techniek coördineert, regisseert en
faciliteert in Zeeland de initiatieven die worden ontwikkeld om alle Zeeuwse leerlingen in het kader
van hun loopbaanoriëntatie kennis te laten maken met de mogelijkheden die een keuze voor
techniek voor hen kan betekenen (Huis van de Techniek, 2019). Huis van de Techniek werkt samen
met alle onderwijsinstellingen en honderden bedrijven om de leerlingen een goede kijk te kunnen
geven op de kansen die een keuze voor techniek hen kan bieden. Dit initiatief is een goed voorbeeld
van hoe de mogelijkheden van de regio bekend gemaakt kunnen worden onder middelbare
scholieren.
Er moet echter ook de vraag gesteld worden, hoeveel van deze voorlichtingsactiviteiten gericht zijn
op havo/vwo bovenbouw. Op de website van Huis van de Techniek staan veel interessante en
leerzame activiteiten voor leerlingen, maar dit is veelal gericht op de onderbouw. Voor havo/vwo
bovenbouw zijn er weinig activiteiten. Peter Winters, sectordirecteur van het havo/vwo op het
Reynaertcollege in Hulst, bevestigd dit in een persoonlijk gesprek. Er is één activiteit die hij specifiek
noemt: Academia in 5 vwo. Leerlingen uit 5 vwo krijgen daarbij de kans om verschillende specialisten
uit het bedrijfsleven te ontmoeten. Economen, taalkundigen, sociologen, psychologen,
landbouwwetenschappers of bedrijfskundigen (etc.) komen dan naar Hulst om leerlingen te vertellen
wat hen drijft en welk onderzoek zij verrichten. Zo kunnen de leerlingen hiermee kennismaken
(Reynaertcollege, 2019). Verder vinden er voor havo/vwo bovenbouw echter weinig van zulke
voorlichtingsactiviteiten plaats. Ook geeft Dick Schipper, directeur van Huis van de Techniek, aan dat
het organiseren van activiteiten niet altijd soepel verloopt (Persoonlijke communicatie, 2019). Veel
bedrijven zijn bereid om mee te werken, maar vaak werken de scholen niet mee om de hele activiteit
te realiseren. Het stokt dus vaak bij de middelbare scholen.
Veel bedrijven zijn dus op zoek naar hoogopgeleid personeel. Daarnaast zeggen veel leerlingen te
weinig te weten wat voor carrièremogelijkheden er voor hun zijn in de regio. Ook willen ze hier graag
meer voorlichting over. Zowel de vraag- als aanbodzijde geeft dus aan mee te willen werken. De
vraag is nu wie dit gaat organiseren en faciliteren. Huis van de Techniek is één voorbeeld van een
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instantie die hier dagelijks mee bezig is. Dit lijkt echter nog niet genoeg te zijn. Hoe kan er dan aan de
vraag van de leerlingen om beter voorgelicht te worden, worden voldaan?
Organisatorisch komt er veel kijken bij het inrichten van een voorlichtingsdag. Het moet allereerst
gefinancierd worden. Ook is er een locatie nodig en gezien de grootte van de regio, ook vervoer. Het
lijkt makkelijker om zo’n voorlichtingsmoment op school te houden, waarbij de leerlingen al op
locatie zijn en de bedrijven naar daar moeten komen. 69,4% van de leerlingen geeft aan graag meer
gastlessen te willen krijgen. Een mogelijkheid zou daarom kunnen zijn om meer gastlessen op school
te gaan verzorgen. Er zullen echter wel mensen moeten zijn die dit gaan organiseren.
Ook geven de leerlingen aan graag meer op bedrijvenbezoek te willen gaan. Het zou interessant
kunnen zijn voor leerlingen, die een idee hebben van wat ze willen gaan studeren, kennis te laten
maken met bedrijven binnen die studierichting. Een praktijkervaring kan enorm veel invloed hebben
over hoe een leerling over een bepaald bedrijf denkt. Ook dit moet echter weer gefaciliteerd en
georganiseerd worden. Ook heeft dit alleen zin als dit bedrijven zijn waar leerlingen echt
geïnteresseerd in zijn. Er zou bijvoorbeeld een bepaalde dag uitgekozen kunnen worden waarbij de
lessen vervallen en waar de leerlingen (weliswaar verplicht) op bedrijvenbezoek moeten gaan. Ze
zouden dan moeten kunnen kiezen uit een lijst met bedrijven die hen interessant lijken. Leerlingen
moeten nu al verslagen maken van open dagen en meeloopdagen die ze bezoeken, dus een dag als
deze zou daarvoor erg geschikt kunnen zijn.

4.5

Verschillen tussen HAVO en VWO

Het leek interessant om nog te kijken of er bepaalde verschillen zijn per niveau. Er is gekeken of er bij
bepaalde vragen significante verschillen zijn tussen HAVO en VWO. Hiervoor is de Chikwadraatkruistabeltoets gebruikt. Met deze toets kan getest worden of eventueel geconstateerde
samenhang significant is (Smits & Edens, 2011). Toen de eerste kruistabellen gemaakt werden, gaf
SPSS aan dat niet aan alle voorwaarden voor de Chi-kwadraatkruistabeltoets werd voldaan. Volgens
de regel van Cochran moeten (1) alle verwachte waarden groter zijn dan 1, en (2) mag in ten hoogste
20% van de cellen de verwachte waarde kleiner zijn dan 5 (Smits & Edens, 2011). Dit was in een
aantal cellen het geval. Om weer aan alle voorwaarden te voldoen, en om een eenduidiger beeld van
de output te geven, zijn de categorieën ‘’zeer mee oneens’’ en ‘’mee oneens’’ samengevoegd. Ook
de categorieën ‘’zeer mee eens’’ en ‘’mee eens’’ samengevoegd. De drie categorieën die nu
overblijven zijn: ‘’mee eens’’, ‘’neutraal’’ en ‘’mee oneens’’. Nu werd in alle gevallen wel aan de
voorwaarden van de regel van Cochran voldaan en kon de Chi-kwadraatkruistabeltoets worden
uitgevoerd.
Bij de een aantal variabelen bleek er een significant verschil te zijn tussen HAVO en VWO. In de
volgende tabel worden deze variabelen samengevat weergegeven, evenals de significantie van de
Pearson Chi-Square en de Cramers’ V.
Variabele

Sign. Pearson ChiSquare
0.031

Cramers’ V

‘’Hoogte van
0.133
carrièremogelijkheden’’
‘’Meer bedrijvenbezoek’’
0.036
0.130
‘’Leefbaarheid ZV’’
0.016
0.145
‘’Bereikbaarheid ZV met
0.003
0.174
OV’’
Tabel 4: Variabelen met een significant verschil tussen HAVO en VWO.

Sign. Cramers’ V
0.031
0.036
0.016
0.003

42

De waarden van V zijn eerder al besproken. De samenhang hier is bij geen van de variabelen sterk
aanwezig. Dit betekent ook dat er, hoewel ze significant zijn, geen hele grote verschillen zijn tussen
HAVO en VWO. De verschillen die er zijn, worden hieronder weergegeven.
Uit tabel 5 blijkt dat de HAVO leerlingen aangeven dat ze denken beter op de hoogte te zijn van de
carrièremogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen.
Crosstab
Goed op de hoogte van carrièremogelijkheden
Mee oneens
Niveau

HAVO

Count
% within Niveau

VWO
Total

Total

29

48

172

55,2%

16,9%

27,9%

100,0%

149

31

40

220

67,7%

14,1%

18,2%

100,0%

244

60

88

392

62,2%

15,3%

22,4%

100,0%

Count
% within Niveau

Mee eens

95

Count
% within Niveau

Neutraal

Tabel 5: Kruistabel: Niveau * Hoogte van carrièremogelijkheden

Uit tabel 6 blijkt dat de VWO leerlingen meer op bedrijvenbezoek zouden willen gaan dan de HAVO
leerlingen.
Crosstab
Meer bedrijvenbezoek
Mee eens
Niveau

HAVO

Count
% within Niveau

VWO

Count
% within Niveau

Total

Count
% within Niveau

Neutraal

Mee oneens

Total

98

38

36

172

57,0%

22,1%

20,9%

100,0%

153

35

32

220

69,5%

15,9%

14,5%

100,0%

251

73

68

392

64,0%

18,6%

17,3%

100,0%

Tabel 6: Kruistabel: Niveau * Meer bedrijvenbezoek

Uit tabel 7 blijkt dat de HAVO leerlingen de leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen hoger beoordelen
dan de VWO leerlingen.
Crosstab
Leefbaarheid ZV
Mee oneens
Niveau

HAVO

Count
% within Niveau

VWO

Count
% within Niveau

Total

Count
% within Niveau

Neutraal

Mee eens

Total

45

26

101

172

26,2%

15,1%

58,7%

100,0%

71

51

98

220

32,3%

23,2%

44,5%

100,0%

116

77

199

392

29,6%

19,6%

50,8%

100,0%

Tabel 7: Kruistabel: Niveau * Leefbaarheid Zeeuws-Vlaanderen
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Uit tabel 8 blijkt dat ze VWO leerlingen de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen met het Openbaar
Vervoer nog lager beoordelen dan de HAVO leerlingen. Het is wel duidelijk dat beide niveaus van
mening zijn dat Zeeuws-Vlaanderen zeer slecht bereikbaar is met het OV.
Crosstab
Bereikbaarheid ZV met OV
Mee oneens
Niveau

HAVO

Count
% within Niveau

VWO

Count
% within Niveau

Total

Count
% within Niveau

Neutraal

Mee eens

Total

140

12

20

172

81,4%

7,0%

11,6%

100,0%

202

11

7

220

91,8%

5,0%

3,2%

100,0%

342

23

27

392

87,2%

5,9%

6,9%

100,0%

Tabel 8: Kruistabel: Niveau * Bereikbaarheid Zeeuws-Vlaanderen met OV
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Hoofdstuk 5: Conclusie / aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de hoofdvraag en de daarbij horende deelvragen beantwoord. De
deelvragen worden per paragraaf beantwoord, waarbij tot slot antwoord gegeven zal worden op de
hoofdvraag (paragraaf 5.5). In paragraaf 5.4 (deelvraag 4), zullen ook aanbevelingen gedaan worden.

5.1 Welk beeld hebben Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren tijdens hun
middelbare schooltijd, zowel op persoonlijk als op professioneel gebied, van
Zeeuws-Vlaanderen?
5.1.1 Persoonlijk gebied

Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren geven veel gemengde antwoorden over hoe zij ZeeuwsVlaanderen op persoonlijk gebied beoordelen. De leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen werd door
het grootste gedeelte van de respondenten als goed tot zeer goed beoordeeld. Echter, twee
belangrijke factoren van die leefbaarheid werden juist heel slecht beoordeeld. Er werd vooral
aangegeven dat de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen (met het OV) zeer slecht is. Er zijn weinig
tot geen verbindingen en de diensttijden zijn niet altijd gunstig. Ook de vrijetijdsbesteding werd laag
beoordeeld. Dit zijn toch twee belangrijke onderdelen van de leefbaarheid die nog veel
verbeterpunten hebben.
Wel geeft het grootste deel van de middelbare scholieren aan zich een echte Zeeuws-Vlaming te
voelen. Ook blijkt dat het grootste deel er trots op is om in Zeeuws-Vlaanderen te wonen. Uit de
analyse bleek ook dat de mensen die zich Zeeuws-Vlaming voelen en er trots op zijn om er te wonen,
vaker aangeven dat ze ook terug willen komen naar de regio. Dat betekent dat er een bepaalde place
attachment onder de respondenten is. Hier zou in de toekomst op ingespeeld kunnen worden.
Mensen met meer place attachment hebben immers meer de neiging om terug te keren naar de
regio na hun studie.

5.1.2 Professioneel gebied

De middelbare scholieren geven allereerst aan dat zij het idee hebben slecht op de hoogte te zijn van
de carrièremogelijkheden die er voor hun zijn in Zeeuws-Vlaanderen. Wel geven zij aan dat ze hier
graag meer voorlichting over zouden willen krijgen. Ook komt naar voren dat de leerlingen niet goed
weten of Zeeuws-Vlaamse bedrijven interessant voor hun zijn. Bij deze enquêtevraag waren de
resultaten heel verspreid en was de antwoordcategorie neutraal opvallend hoog. Dit komt overeen
met het feit dat de leerlingen aangeven niet goed op de hoogte van de carrièremogelijkheden
denken te zijn.
Als idee werd in de enquête voorgesteld hoe zij tegenover het volgen van meer bedrijvenbezoeken
en gastlessen staan. Het overgrote deel van de respondenten geeft daarbij aan dit graag te willen. Dit
zou een mogelijke oplossing kunnen zijn om het tekort aan voorlichting, dat de leerlingen ervaren, op
te vullen. Ze gaan dan beter geïnformeerd weg uit de regio (als ze gaan studeren) en kunnen op dat
gebied een betere afweging maken of ze na hun studie terug zouden willen komen. Ook kan dit de
mate van place attachment vergroten, omdat ze zo in contact kunnen komen met regionale
bedrijven uit de studierichting die ze zelf willen gaan doen. Op deze gastlessen en bedrijvenbezoeken
wordt in paragraaf 5.4 verder ingegaan.
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5.2 Welk toekomstperspectief zien Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren
voor zichzelf binnen Zeeuws-Vlaanderen na hun studie?
Op de vraag of de leerlingen na hun studie graag terug in Zeeuws-Vlaanderen willen komen worden,
kwam geen eenduidig antwoord. De antwoorden lagen hier erg verspreid en ook de categorie
neutraal was weer opvallend hoog. Veel van de respondenten lijken dus nog niet te weten of ze dit
graag zouden willen. Wel blijkt dus dat respondenten die aangeven zich een echte Zeeuws-Vlaming
te voelen en er trots op zijn om in de regio te wonen, vaker terug willen komen. Andersom geven
leerlingen die zeggen Zeeuws-Vlaamse bedrijven niet interessant te vinden, aan dat ze niet terug
willen keren naar de regio. Er is een verband tussen de place attachment van leerlingen met de regio
en de mate of zij terug willen keren naar de regio. Uit het onderzoek blijkt dat zeker niet iedereen
terug zal willen komen naar de regio, maar het aantal dat terug komt zou wel vergroot kunnen
worden met betere voorlichting en het inspelen op de place attachment.

5.3 Wat zijn de sterke punten van Zeeuws-Vlaanderen waarmee de regio
zich kan profileren?
In Zeeuws-Vlaanderen zijn veel openstaande vacatures voor hoogopgeleide banen. Het blijkt voor
veel bedrijven lastig om genoeg gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral in de technieksector en
de zorgsector zijn veel vacatures en dit zullen er in de toekomst alleen maar meer worden. Op de
vraag wat de leerlingen op dit moment willen gaan studeren, blijkt dat de techniek- en de zorgsector
twee van de drie meest ingevulde antwoorden zijn. Er zijn dus veel Zeeuws-Vlaamse jongeren die in
deze sector willen gaan studeren en er zijn daar ook veel vacatures voor in de regio. Dit is iets waar
op ingespeeld kan worden, zodat er in de toekomst wellicht minder vacatures in deze sectoren
blijven openstaan. Naast de vele vacatures, zijn de woningen in Zeeuws-Vlaanderen relatief een stuk
goedkoper dan in grote delen van Nederland. Vooral voor net-afgestudeerde jongeren die op zoek
zijn naar een starterswoning kan dit een groot voordeel zijn. Qua werkgelegenheid en woningaanbod
lijkt de regio dus aantrekkelijk te zijn.
Er zijn echter ook nog veel verbeterpunten voor de regio. Met name op gebied van de leefbaarheid
heeft Zeeuws-Vlaanderen voor jongeren en net-afgestudeerden te weinig te bieden. Als voorbeeld
hiervan geven de respondenten aan dat er te weinig vrijetijdsbesteding binnen de regio is. Dit is voor
jongeren een belangrijk aandachtspunt. Ook de bereikbaarheid van de regio is een belangrijk
aandachtspunt. In de enquête werd in een open vraag gevraagd wat de leerlingen aan de regio
zouden willen veranderen. Zonder dat zij dit als antwoordmogelijkheid kregen, gaf het grootste deel
van de respondenten aan dat de bereikbaarheid echt verbeterd moet worden. Er is bijvoorbeeld
geen enkel treinstation en ook busverbindingen zijn niet ideaal volgens hen. Dit zijn belangrijke
verbeterpunten om de regio aantrekkelijker te maken.

46

5.4 Hoe kan Zeeuws-Vlaanderen zichzelf, met behulp van regiomarketing,
op de kaart zetten bij de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren?
In deze paragraaf zullen aanbevelingen worden gedaan, die ervoor zorgen dat Zeeuws-Vlaamse
middelbare scholieren van het havo/vwo bovenbouw beter geïnformeerd vertrekken uit de regio
wanneer zij gaan studeren. Uit de voorgaande deelvragen blijkt dat het grootste deel van de
respondenten aangeeft niet goed op de hoogte te zijn van de carrièremogelijkheden in ZeeuwsVlaanderen. Daarnaast geven zij aan hier graag meer voorlichting over te willen krijgen, bijvoorbeeld
door meer bedrijvenbezoeken en gastlessen. Dit zijn concrete voorbeelden, die in de praktijk
uitvoerbaar zijn. Zoals in het projectkader vermeld is, zijn de drie middelbare scholen in ZeeuwsVlaanderen samengevoegd in één onderwijsorganisatie: VO Zeeuws-Vlaanderen. Dat zal betekenen
dat het beleid van de aparte scholen (tot op zekere hoogte) gelijk getrokken zal worden. Om tot een
duidelijk en praktisch voorbeeld te komen, zullen de aanbevelingen zich hier richten op één van de
drie scholen: het Reynaertcollege in Hulst. De aanbevelingen gelden echter voor de gehele regio.
Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het Reynaertcollege zich meer focussen op integraal werken.
Integraal werken is vakoverstijgend onderwijs dat in natuurlijke samenhang en, waar mogelijk, zo
praktijkgericht mogelijk binnen de regionale context wordt aangeboden (VO Zeeuws-Vlaanderen,
2018). Het volgende citaat over integraal werken komt uit het onderwijsplan van VO ZeeuwsVlaanderen:
‘’Het maakt de overlap tussen verschillende vakken voor leerlingen duidelijk. Door het gebruik van
creatieve en uitdagende opdrachten stijgt de motivatie bij leerlingen. Om de motivatie te verhogen is
het belangrijk om integraal werk ook te evalueren bij leerlingen. Dankzij het integraal werken zijn
leerlingen beter voorbereid op een vervolgstudie. Binnen het mbo, hbo of wo wordt immers vaak
projectmatig gewerkt. Leerlingen moeten dus vooral samenwerkingsvaardigheden trainen.’’ (VO
Zeeuws-Vlaanderen, 2019, p. 46).
Leerlingen zullen tijdens de uren dat hieraan gewerkt wordt, praktijkgericht bezig zijn met bepaalde
(vakoverstijgende) thema’s. Een van de doelen is ook om hen beter voor te bereiden op hun
vervolgstudie. Ze maken hier echter nog geen kennis met de échte praktijk, namelijk het beroeps- en
bedrijfsleven. Hoe ze hier wel kennis mee zouden kunnen maken, is door middel van gastlessen of
workshops van beroepsmensen uit de praktijk. Het eerder genoemde project Academia, dat plaatst
vindt in 5 vwo, is hier een goed voorbeeld van. Dit is echter maar één moment voor één bepaald
leerjaar. Dit onderzoek wil aanbevelen om zulke activiteiten stelselmatig in het lesrooster toe te
passen. De hoeveelheid hiervan, hangt uiteraard af van de interesse van bedrijven en wat er in het
lesrooster mogelijk is. Er zal nu een voorbeeld gegeven worden, dat in de praktijk wellicht niet
letterlijk toepasbaar is, maar dat wel voor inspiratie kan zorgen.
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In het onderwijsplan wordt een voorbeeld gegeven van een lesrooster waarbij dit integrale werken is
ingevoerd. Dit voorbeeld wordt in figuur 7 weergegeven:

Figuur 7: een voorbeeld van een lesrooster, gepresenteerd in het onderwijsplan van VO ZeeuwsVlaanderen (bron: VO Zeeuws-Vlaanderen, 2019, p. 50).
In dit rooster is er op maandagmiddag tijdgemaakt voor integraal werken. Het voorstel van dit
onderzoek is om één keer per half jaar, op maandagmiddag, een middag te organiseren waar
workshops en gastlessen worden verzorgd. Verschillende bedrijven of zzp’ers komen dan naar het
Reynaertcollege om dit te verzorgen. Het zijn immers de bedrijven die op zoek zijn naar hoogopgeleid
personeel. Zij kunnen de leerlingen kennis laten maken met hun bedrijf en hun beroep, waarbij
wellicht ingespeeld kan worden op de place attachment van de leerlingen. Ze maken kennis met
lokale bedrijven en beroepen, die binnen hun interessegebied liggen. Het betreft een verplichte
middag, waarin de leerlingen de keuze uit een x-aantal gastlessen/workshops krijgen. Ze kunnen dan
een bedrijf of een beroep kiezen dat zij interessant vinden, of juist iets kiezen waarover ze meer te
weten willen komen. Zo maken de leerlingen kennis met de regio en zijn daarnaast bezig met
voorlichting over een vervolgstudie. Over hun hele schoolperiode (in de bovenbouw) krijgen de
leerlingen genoeg kansen om zich te oriënteren en zal de kans wellicht vergroot worden dat zij terug
willen keren naar de regio.
Omdat deze middag op school georganiseerd wordt, is het om praktische redenen (denk aan het
inroosteren van begeleidende docenten of het ontvangen van de bedrijven) handig dat iemand die
op de school zelf werkt of hiermee in nauw contact staat dit zal organiseren. Omdat het slechts twee
middagen per schooljaar betreft, is er genoeg tijd om bedrijven of andere mensen hiervoor te
benaderen. Het bedrijfsleven moet hier dan echter wel voor open staan. Gezien de grote nood naar
hoogopgeleid personeel, en omdat dit de kans vergroot dat studenten terug komen na hun studie,
wordt verwacht dat dit geen probleem zal zijn. Wie dit in zijn geheel gaat organiseren, kan hier niet
aangegeven worden, maar een organisatie als Rootzz Zeeuws-Vlaanderen zou hier misschien op
kunnen inspelen.
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5.5

Antwoord hoofdvraag

In deze paragraaf zal, op basis van de deelvragen, antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit
onderzoek. Deze luidt als volgt:
‘’Op welke manier kunnen Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren (HAVO en VWO bovenbouw) in
een vroegtijdig stadium kennis maken met wat de regio hen op persoonlijk en professioneel gebied
te bieden heeft na hun studie?’’
Uit de resultaten blijkt dat leerlingen te weinig weten van de carrièremogelijkheden zijn in ZeeuwsVlaanderen en dat ze hier meer voorlichting over zouden willen. Tegenover meer bedrijvenbezoeken
en gastlessen staan zijn ook zeer positief. Er is gebleken dat de respondenten met meer place
attachment, ook aangeven dat ze liever terug willen keren naar de regio. Zoals in de theorie
besproken is, kunnen positieve persoonlijke ervaringen van mensen leiden tot meer place
attachment. Op een positieve manier kennis maken met de mensen of bedrijven uit de regio kan dit
dus bevorderen. De mensen die gastlessen of workshops komen geven kunnen zich op een positieve
manier laten zien (regiomarketing). Zij kunnen hier dus ook van profiteren. De leerlingen maken
meer kennis met de regio en kunnen zich tegelijkertijd beter oriënteren op wat zij willen gaan
studeren. Op deze manier komen de middelbare scholen en het bedrijfsleven meer naar elkaar toe
en kunnen ze van elkaar leren. Het is belangrijk om dit nog op de middelbare school te doen, omdat
de leerlingen anders niet goed geïnformeerd of voorgelicht de regio verlaten. In de bovenbouw
krijgen leerlingen normaal gesproken een goed idee van welke richting ze willen studeren en op deze
manier kunnen ze nu ook kennis maken met de praktijk van die studierichting. Dit alles zou de kans
kunnen vergroten dat leerlingen liever terug komen naar de regio na hun studie. Mochten ze alsnog
weg willen blijven uit de regio, dan doen ze dit in ieder geval met een goede voorlichting en zijn ze
beter geïnformeerd over wat ze achter laten.
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