
3D&FPP In dit Interreg 2 Zeeënproject werken we met 

Europese partners aan een oplossing voor het integreren 

van 3D-metaalprinten met flexibele nabewerking

Veel persaandacht voor  
elektrische foodtruck 

Opening Havenlab Nieuw smart tech fablab 
voor studenten én bedrijven in Innovation Dock

One Year Resilient Rotterdam Expertisecentrum  

Maatschappelijke Innovatie en RDM CoE leveren  

bijdrage aan weerbare, veerkrachtige stad

Rotterdam. Make It Happen. Hele RDM-familie wordt 
merkpartner en helpt stad (inter)nationaal nog beter 
op de kaart te zetten

H2EnergyLab In Innovation Dock wordt een lab inge-
richt waar studenten en bedrijven samenwerken op  
het gebied van waterstoftechnologie

Iedere opleiding heeft eigen vaktermen  
en werkwijzen. Als je daar eenmaal achter 
bent, is het alleen maar van meerwaarde 
om vanuit verschillende disciplines aan 
hetzelfde project te werken. Dat krijg je 
niet in het normale onderwijsprogramma, 
maar is wel de realiteit van de praktijk.
JAN SCHOLTENS STUDENT MARITIEME TECHNIEK

Studenten dragen direct 
bij aan het onderzoek  
en dat krijgt daardoor 
een enorme push. Het  
is een nieuwe manier 
van het organiseren  
van onderzoek.

FRANK RIECK  LECTOR FUTURE MOBILITY

De studenten die 
meewerkten aan het project 
waren supergemotiveerd. 
Omdat ze aan een concreet 
product werkten, wilden ze 
er echt iets van maken en 
hebben er daarom ook veel 
vrije uurtjes in gestoken.

ROELAND HOGT  DOCENT AUTOMOTIVE

Nieuwe website vol verhalen

Elektrische foodtruck de weg op RDW keurt eerste 
100% elektrische foodtruck van Rotterdam goed voor 
gebruik op openbare weg

Projecten worden visueel met video’s  en infographics

Door samenwerking met het 
onderwijs kunnen wij kennismaken 
met goede studenten en onze 
potentiële nieuwe werknemers.

RONALD DINGEMANSE  CONSULTANT RH MARINE
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Beste Haven Idee Team studenten IPO wint met idee 
hulpmiddel drenkelingendetectie

Missie RDM Gezinnen doen tijdens Wereldhavendagen 

mee aan ultieme missie om met techniek een betere, 

schonere en mooiere wereld te creëren

Unieke samenwerking logistiekopleidingen  
Minors van drie logistiekopleidingen werken samen  
aan project synchromodale keten, een primeur!

MKB-project blockchain in logistiek van start Met deze databasetechnologie kunnen ook goederenstro-men efficiënter en goedkoper georganiseerd worden

Bouw Natuureducatiecentrum van start Entreegebouw 

Hooge Nesse in Zwijndrecht, ontworpen door SUS- 
Ateliers, past op natuurlijke wijze in het gebied

Groene Corridor Hogeschool Rotterdam ondertekent 
intentieverklaring voor een van de eerste groene en 
duurzame corridors van Europa

Pro-Motor Award Aquabots genomineerd als één van 
de ambitieuze ideeën die voortkomen uit samenwerking 
bedrijven, beroepsonderwijs en overheid



RDM Centre of Expertise draagt bij aan de ontwikkeling van 
innovatief (techniek)onderwijs op Hogeschool Rotterdam en 
helpt opleidingen actueel en adaptief te zijn. Op de campus 
van RDM Rotterdam creëren wij voor onze studenten – samen 
met publieke en private partners – een actuele contextrijke 
leerwerkomgeving, voorzien van werkplaatsen en testfaciliteiten 
die innovaties versneld helpen realiseren.

In deze innovatieomgeving werken studenten in interdisciplinaire 
projecten rond actuele praktijkvragen samen met docenten, 
onderzoekers en ondernemers aan innovaties die van belang zijn 
voor haven en stad. Techniek is belangrijk voor de ontwikkeling 
van de Rotterdamse regio en de maatschappij. Daarom (mede) 
organiseren wij ook events die jongeren enthousiast maken voor 
een studie of baan in de techniek en stimuleren wij innovatief 
ondernemerschap.

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de instituten en 
kenniscentra van Hogeschool Rotterdam. Zo geven wij vorm aan 
het hogeschoolbrede thema ‘Haven’ en verbinden op deze manier 
de haven met de stad.

RDM Centre of Expertise

Heijplaatstraat 23
3089 JB Rotterdam

010 - 794 92 92
rdmcoe@hr.nl

www.rdmcoe.nl
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_  RDM  
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OF EXPERTISE

Groene Corridor Hogeschool Rotterdam ondertekent 
intentieverklaring voor een van de eerste groene en 
duurzame corridors van Europa

Missie RDM Gezinnen doen tijdens Wereldhavendagen 

mee aan ultieme missie om met techniek een betere, 

schonere en mooiere wereld te creëren

Next Port Industry
Nadruk op maritieme automatisering en robotisering, zoals bij 
Aquabots; varende drones, uitgerust met allerlei sensoren en 
communicatiemogelijkheden en multifunctioneel inzetbaar. 

Logistics & Mobility
Vraagstukken rondom toekomstige logistiek en mobiliteit, zoals 
elektrificatie van vervoermiddelen (elektrische foodtruck, lichte 
elektrische vrachtvoertuigen voor stadsdistributie), blockchain en 
synchromodaal transport. 

Energy Transition
Focus op schone en hernieuwbare energiebronnen zoals water-
stof en biobased/circulaire materialen en faciliteiten op dit gebied 
op RDM Rotterdam. 

Resilient City
Samenwerking met Gemeente Rotterdam binnen een netwerk van 
100 Resilient Cities wereldwijd aan een weerbare en veerkrachtige 
stad. Hiertoe behoren de SUS-Ateliers met duurzame/circulaire 
bouwprojecten als CHIBB en Circulaire Parkkade. 

ONZE THEMA’S


