Techniek is niet alleen leuk; met een techniek
opleiding kun je ook makkelijk een baan vinden.
Dus vertel ik aan vriendjes en vriendinnetjes
vaak dat ze ook die kant op moeten gaan.
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Samenwerking Future Mobility Minors Binnen de
WERKplaats Techniek hebben studenten van drie minors
op RDM samengewerkt aan projecten op het gebied van
voertuigen die autonoom en elektrisch kunnen rijden
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Voor innovatie moet je
de juiste skills hebben:
nieuwsgierig zijn, durven
combineren van ideeën en
buiten de gebaande paden
willen treden. Dus vooral
geschikt voor buitenbeentjes.

Werk in onze sector gaat drastisch veranderen,
maar je weet nog niet hoe. De hogeschool geeft ons
de ruimte om zelf oplossingen te bedenken. Hoe kun
je een oude foodtruck optimaliseren? Laat maar zien!
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TechMission010 300 VO-leerlingen die voor hun profielkeuze
staan, voorkwamen dat Rotterdam zonder stroom kwam te
zitten tijdens de eerste, succesvolle editie van deze nieuwe
techniekexperience
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FFF X 10YRDM Zo’n 2.000 mensen beleefden een magische
combinatie van art en tech tijdens de speciale editie van
Future Flux Festival, waar ook het 10-jarig bestaan van
RDM Rotterdam werd gevierd

Als cateraar moet je het anders
willen doen. Een duurzame
foodtruck werkt goed als ‘
attention grabber’; het verhaal
wérkt gewoon. De Watt is een
hele fijne marketingtool.
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… maakten we onze ‘brand movie’, waarin je ziet waar we zitten,
wie we zijn en wat we doen (Zien? Scan de QR-code!)
… organiseerden we op 14 februari een Valentine’s Matchmaking Event 		
tussen opleidingen van de hogeschool onderling én met bedrijven
… liepen studenten een dagje mee met professionals in de haven tijdens 		
de Rotterdam Port Intro
… was de dakbrand op Innovation Dock in juni gelukkig snel onder controle
… kon daardoor de volgende dag het landelijke congres over de
maatschappelijke impact van onderzoek door hogescholen gewoon 		
doorgaan op RDM
… publiceerden we een projectmagazine over ‘onze’ elektrische foodtruck
bij de afsluiting van het project
… gaven de Aquabots een Smart Shipping Demo tijdens het Europese ITS
Congres op Brainport Eindhoven
… schreef hogeschoolmagazine Profielen een groot artikel over hoe 		
hbo’ers hun kansen kunnen pakken in de haven, o.a. door havenstages
… deden in het nieuwe RDM Studentenatelier afstudeerders samen
onderzoek naar energieneutrale renovatie in Rotterdam

RDM
CENTRE
OF EXPERTISE
RDM Centre of Expertise is onderdeel van het innovatie-ecosysteem van
bedrijven, publieke organisaties, kennis- en onderzoeksinstellingen op de
campus van RDM Rotterdam. In 2019 is groots gevierd dat de RDM Campus
alweer 10 jaar bestaat en dat in die tijd heel wat mooie innovaties en samenwerkingen zijn ontstaan. Tevens was het een mooie gelegenheid om te tonen
dat er allerlei interessante ontwikkelingen plaatsvinden binnen onze thema’s
Energy Transition, Resilient City, Logistics & Mobility en Next Port Industry.
Een paar voorbeelden:
Studenten zijn binnen de minor Waterworld in het H2EnergyLab aan de slag
gegaan met waterstoftoepassingen. In het project wordt duurzame energiegeneratie – zoals offshore windenergie – verbonden met de productie van
waterstof, door middel van elektrolyse uit onzuiver (zee)water. Vervolgens
wordt deze waterstof naar de haven getransporteerd, waar binnenvaart
schepen dit kunnen bunkeren om (waterstof)elektrisch te kunnen varen.
Ook zijn studenten en docenten met diverse externe partijen een nieuwe
Community of Practice op het gebied van Plastic gestart, waarin zij
samenwerken aan de aanpak van de verstoring van watersystemen door
plastic afval, deeltjes en microdeeltjes.

Wij hebben ook de doelstelling jongeren te interesseren voor de haven en
techniek in zijn algemeenheid. Met groot succes is in 2019 een heel nieuw
evenement gelanceerd: TechMission010. VO-leerlingen die voor hun profielkeuze staan, voorkwamen tijdens deze techniekexperience dat Rotterdam
zonder stroom kwam te zitten – én ontdekten dat zij hier met een slimme
studiekeuze ook een actieve bijdrage aan kunnen leveren.
Door ons Bureau Havenstages werden dit jaar weer tientallen bedrijven
gematcht met studenten die een stage- of afstudeerplek in de haven of het
havenindustriële complex zochten. Het uitgebreide netwerk bewijst daarmee
zijn grote waarde, ook voor de moeilijker te plaatsen studenten.
In deze brochure zie je een greep uit onze highlights van het afgelopen jaar.

Hans Maas
Directeur RDM Centre of Expertise

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 Centre of Expertise
Heijplaatstraat 23
3089 JB Rotterdam
010 - 794 92 92
rdmcoe@hr.nl
www.rdmcoe.nl

SNAPSHOTS 2019

En in het nieuwe RDM Studentenatelier ‘De 8 voor de renovatie’ deden
afstudeerders samen met een aantal woningbouwcorporaties onderzoek
naar energieneutrale renovatie in Rotterdam.

