
En verder…

...organiseerden we logistieke  events 
op het gebied van blockchain, stadslogistiek 
en synchromodaal transport

…maten we met onze Aquabots de waterkwaliteit voor Wetterskip Fryslân
…ontdekten meiden in het voortgezet onderwijs techniek tijdens Girlsday
…werd het machinepark uitgebreid met een grote lasersnijder en nieuwe 3D-printers  

in het Havenlab
…maakten Rijkswaterstaat, Kenniscentrum Duurzame HavenStad en RDM CoE bekend 

in samenwerking met de maritieme opleidingen van Rotterdam Mainport Institute 
(RMI) de komende drie jaar samen op te trekken in het verder ontwikkelen van de 
Smart Shipping Community

…ging de bouw van het Natuur Educatie Centrum (bezoekerscentrum) Hooge Nesse in 
Zwijndrecht van SUS-Ateliers (opleiding Bouwkunde) van start

…gebruikten Maritime Security Alliance en het Noorse bedrijf Restech de Dronehaven 
voor een succesvolle test met een antipiraterij lijnwerptoestel 

…ontvingen we weer vele delegaties uit binnen- en buitenland, waaronder de Britse 
minister van Onderwijs Damian Hinds en staatssecretaris Mona Keijzer van het 
Ministerie van EZK

Opening H2EnergyLab In Innovation Dock werd een 
uniek opleidings- en testcentrum op het gebied van 
waterstof geopend

Heroes of Innovation -“Wordt mijn biertje duurder als jullie 

klimaatneutraal gaan brouwen?”, vroegen Rotterdamse 

studenten o.a. aan Jan Kempers van Heineken

Beste Haven Idee Peter van’t Veer won tijdens het Rot-

terdams Havenevenement met zijn idee voor magnetische 

staanders voor tijdelijk hekwerk in de scheepvaart 

Innovation Expo Ruim 6.000 bezoekers zagen op RDM 

de beste Nederlandse innovaties, óók van Hogeschool 

Rotterdam en andere hogescholen

BMW in gesprek met studenten Na Los Angeles, Melbourne 
en Shenzhen ging BMW op RDM Rotterdam in gesprek met 
studenten en stakeholders over stedelijke mobiliteit 

RDM Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam en de hogeschool 

verlengen hun samenwerking op RDM en verwelkomen 

Techniek College Rotterdam als nieuwe partner

LEVV-LOGIC afgerond Lichte elektrische vrachtvoertuigen 
(LEVV’s) blijken voor 10-15% van bestelautoritten in de stad 
een efficiënt alternatief

Havenstages Onze ‘matchmaking’ tussen (technische)
bedrijven in de haven en studenten van de hogeschool op 
het gebied van havenstages neemt grote vlucht

Leren van de natuur Tijdens IABR-2018 
organiseerden we de Masterclass 
Resilient Denken

HR Cargo In een succesvol pilotproject bezorgden 

studenten Logistics Management voor Nedcargo op 

duurzame wijze dranken in de Rotterdamse binnenstad

Wereldhavendagen Kinderen gingen op proefjestocht in 

Innovation Dock en ontdekten hoe cool techniek is

Samenwerking met Vopak Hogeschool Rotterdam en 
Vopak gaan samenwerken op het gebied van Predictive 
Maintenance, o.a. binnen minors, projecten en stages

Future Flux Festival Tijdens het techfestival kwamen 
bezoekers in contact met de helden van innovatie en 
technologie op een dag vol techniek, muziek en inspiratie

Techniekvisie Tijdens een Techniektalentontbijt op RDM 
presenteerde Hogeschool Rotterdam haar visie 
op techniekonderwijs

LEVV-Battle 010-020 Het Rotterdamse team won de strijd 
van 020 met hun innovatieve benadering voor de inpassing 
van LEVV’s in de stedelijke infrastructuur

Staatsbezoek Singapore Koning Willem-Alexander en 

mw. Halimah Yacob, president van Singapore, bezochten 

ook RDM Rotterdam en spraken met studenten

Het is goed om een structurele 
samenwerking met RDM Centre of 
Expertise en Hogeschool Rotterdam te 
hebben. We hebben frisse jonge denkers 
nodig voor de uitdagingen van morgen.

MAARTEN VAAGS M A N AGER HR SER V ICE S & M A N AGEMENT 
DE V ELOPMENT EUROPE A ND A FRICA VOPA K

In een project als HR Cargo 
zitten studenten veel dichter op 
de praktijk. Sterker nog, ze zíjn 
eigenlijk de praktijk. Samen 
met Nedcargo werken we aan 
een vervolg in het volgende 
studiejaar. 

EWOUD MOOLENBURGH DOCENT LOGIS T ICS 
M A N AGEMENT HOGE SCHOOL 
ROT TERDA M

Met onze Techniekvisie 
zetten we een volgende 
stap en laten we zien 
wat de huidige tijd van 
techniekonderwijs vraagt: 
vormgegeven samen met 
de praktijk, innovatief en 
interdisciplinair.

RON BORMANS VOOR ZIT TER COLLEGE VA N 
BE S T UUR HOGE SCHOOL 
ROT TERDA M

Ik zat bijna iedere dag in Innovation Dock, 
ging samenwerken met zelfstandige 
ondernemers en samen hebben we heel 
veel geleerd. Ik met mijn software en zij 
met hun producten.
INA SIMIC A FGE ST UDEERD BIJ DE OPLEIDING INFORM ATICA , W INN A RE S HOGE SCHOOL 
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INNOVATIE VOOR HAVEN EN STAD 

Bij RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken studenten, 
docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam 
– vanuit verschillende vakgebieden – samen met 
ondernemers aan technische innovaties voor haven en 
stad. Op de campus van RDM Rotterdam is hiervoor een 
leerwerkomgeving ingericht die lijkt op de praktijk en is 
voorzien van allerlei faciliteiten. Ook organiseert RDM CoE 
events die jongeren enthousiast maken voor een studie 
of baan in de techniek. Zo dragen wij bij aan innovatief en 
toekomstbestendig techniekonderwijs.

RDM
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2018 was een jaar van transitie. 

Hogeschool Rotterdam lanceerde in 2017, naar aanleiding van 
het strategische meerjarenplan ‘Onze Agenda’, een aanpak 
met ‘WERKplaatsen’. In de WERKplaats Techniek zijn de 
techniekinstituten, kenniscentra en RDM Centre of Expertise 
voortvarend samen aan de slag gegaan. Er is een gezamenlijke 
techniekvisie opgesteld, ambities zijn geformuleerd en pijnpunten 
benoemd en aangepakt. Het experiment wordt daarbij niet 
geschuwd en iedereen in de organisatie krijgt de ruimte om aan de 
slag te gaan. 

Daarnaast kwam er landelijke erkenning en duidelijkheid in de 
status van Centres of Expertise en werden nieuwe afspraken over 
de financiering gemaakt.

Voor RDM Centre of Expertise betekende dit alles dat profiel en 
positie goed tegen het licht zijn gehouden en geactualiseerd. Het 
leverde een frisse manier van samenwerken met zowel onderwijs 
en onderzoek als met onze praktijkpartners op – en vooral veel 
nieuwe energie!

In 2019 vieren we dat RDM Rotterdam 10 jaar bestaat. Het bruist er 
(nog altijd) van de ambitie, passie en mogelijkheden!

Hans Maas
Directeur RDM Centre of Expertise


