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in a nutshell

De structurele tekorten aan IT- en digitaal vaardig talent zijn afgelopen jaar tijdens de coronacrisis nog duidelijker 
geworden. De noodzaak voor gezamenlijke inzet vanuit een brede groep stakeholders is onverminderd groot. 
IT Campus Rotterdam werkt intensief samen met bedrijfsleven, onderwijs en overheid om zowel op korte als 
(middel)lange termijn resultaten te boeken. De energie, behoeften, kennis en kunde die we in de stad zien hebben 
we afgelopen jaar gebundeld in een gezamenlijk samenhangend programma dat concrete resultaten gaat 
opleveren voor Rotterdam. 

missie & visie
IT Campus Rotterdam is een jonge netwerk-
organisatie die zich inzet om meer en beter  
IT-talent in Rotterdam voor de stad op te 
leiden en voor digitaal vaardige en wendbare 
Rotterdammers. De campus vormt daarin hét 
centrale punt voor regievoering op de human 
capital agenda van Rotterdam. We spelen in op 
de behoeften van onze partners en functioneren 
als katalysator om de samenwerking tussen 
bedrijven, onderwijs en overheid aan te jagen en 
te versterken. 

onafhankelijke positie
IT Campus Rotterdam faciliteert vanuit een 
onafhankelijke positie de triple helix in Rotterdam 
door onderlinge samenwerking te stimuleren. 
De doelstellingen van overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven op het gebied van digitalisering 
kennen veel raakvlakken. Met een samenhangend 
programma en gezamenlijke aanpak creëren we 
een versterkende werking en zorgen we voor 
impact en verandering op de IT-arbeidsmarkt.

Figuur 1. Triple helix samenwerkingsverband

voorwoord
IT Campus Rotterdam heeft in een opstartperiode 
van twee jaar de ruimte gekregen en genomen 
om de energie uit de stad om te zetten in gerichte 
projecten en een samenhangend programma: 
al onze activiteiten leiden tot meer en betere IT-
leerplekken. In de volgende fase bestendigen we 
IT Campus Rotterdam als hét centrale punt voor 
het versnellen van de ontwikkeling van IT-talent 
en álle Rotterdammers mogelijkheden bieden om 
hun digitale wendbaarheid te vergroten.
 
Met gepaste trots blikken we in deze Campus 
Update terug op onze activiteiten en resultaten 
van  het veelbewogen jaar 2020. Een jaar waarin 
de kansen en noodzaak van digitalisering duide-
lijker werden dan ooit tevoren, in álle sectoren. 
We presenteren ons herkenbare programma dat 
aansluit bij de ambities van overheid, de gehele 
onderwijskolom én het bedrijfsleven.
 
IT Campus Rotterdam verwelkomt haar nieuwe 
partners en kijkt er naar uit om ook komend 
jaar weer intensief te mogen samenwerken. Zo 
helpen we samen onze prachtige havenstad aan 
het toekomstbestendige talent dat het zo hard 
nodig heeft én verdient!
 
Marijn Roelof, directeur

partnerships

Vanuit partnerships werken we aan een 
gezamenlijke agenda op het gebied van 
digitalisering. IT Campus Rotterdam faciliteert, 
initieert en stimuleert de onderlinge samen-
werking en zorgt voor concretisering en uitvoer 
van activiteiten die hieruit voortvloeien. Partners 
kunnen vraagstukken op het gebied van het 
versterken van human capital bij IT Campus 
Rotterdam beleggen waarmee we vanuit 
gezamenlijk belang en maatschappelijk oogpunt 
hier uitvoering aan geven.  
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in a nutshell

programma

Het samenhangende programma van IT Campus 
Rotterdam bestaat uit drie pijlers die gezamenlijk 
de twee doelstellingen nastreven: meer en beter 
IT-talent opleiden en behouden in Rotterdam, en 
álle Rotterdammers digitaal vaardig.

1. verbinden van Rotterdam

We maken verbindingen in en buiten de stad 
tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven 
voor programma’s en projecten, breiden ons 
samenwerkende netwerk in de regio sterk uit, 
zowel binnen als buiten de IT-sector.

2. vergroten IT-talent

In co-creatie met onderwijs en bedrijfsleven 
genereren we meer leer- en innovatieplekken, 
creëren nieuwe opleidingen, verrijken bestaande 
en halen succesvolle opleidingstrajecten naar 
Rotterdam.

3. verbeteren digitale vaardigheden

We ondersteunen het primair en voortgezet 
onderwijs voor het digitaal vaardig opleiden van 
jonge Rotterdammers. Samen met de sectoren 
onderwijs, maritiem, zorg en mkb versterken we 
de digitale vaardigheden van het human capital.

locatie

IT Campus Rotterdam beschikt over een ruime 
locatie op RDM met uitzicht op de Maas. 
Normaliter is het de thuislocatie voor verschil-
lende IT-beroepsopleidingen en initiatieven, 
zoals Practoraat Cloud, leerwerkplaats Learn-IT, 

feiten &
cijfers

bestuur van IT Campus Rotterdam
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associate degree-onderwijs, diverse minoren en 
keuzedelen en tientallen IT-gerelateerde events. 
Door de coronamaatregelen hebben we veel 
reuring moeten missen. We hopen dan ook snel 
onze deuren weer structureel te mogen openen 
voor de Rotterdamse IT-sector.

organisatie

De activiteiten van IT Campus Rotterdam nemen 
in rap tempo toe. In korte tijd groeit het team 
waardoor we onze slagkracht verder vergroten. 
#TeamCampus bestaat uit een directeur 
(Marijn Roelof), programmamanager (Daphne 
Swart), projectleiders (Jacob Diepenhorst, 
Kim Bisschop), verbinder mbo-ad-hbo (Leo 
van der Sijde), officemanager (Anita Korendijk), 
communicatieadviseur (Daniëlle van Muijen) en 
een vormgever (Zoya Struis) die zich met veel 
betrokkenheid en enthousiasme inzetten voor 
meer en beter IT- en digitaal vaardig talent voor 
de stad.



6 7

feiten & cijfers

Cijfers uit diverse onderzoeken onderstrepen wat veel bedrijven, ook in Rotterdam, aan den lijve ondervinden. Er 
is een dusdanig groot tekort aan IT-personeel dat het de groei van de economie belemmert. Dat in een omgeving 
waar hele sectoren veranderen onder invloed van technologische ontwikkelingen én waar ook de impact van de 
coronacrisis duidelijk voelbaar is. Meer en beter IT-talent is dus keihard nodig.

coronacrisis enorme impact op economie

De economie wordt hard getroffen door de 
coronacrisis. De economische krimp in de regio 
Rijnmond in 2020 bedraagt 4,8%. De prognose 
2021 ziet er met een kleine groei van 1,1% 
voorzichtig herstellend uit, ten opzichte van 2,8% 
landelijk. De Economische Verkenning 2021 is 
positief gestemd over de mogelijkheden voor een 
relatief snelle opleving in de regio. We zien wel 
dat bestaande economische uitdagingen door 
corona zijn vergroot. Structurele ontwikkelingen 
zoals de economische structuurverandering, 
verdienstelijking, automatisering en de energie-
transitie blijven het beeld van de regionale eco-
nomie bepalen (Economische Verkenning, 2021).

stroomversnelling digitalisering

Door corona is digitalisering in een enorme 
versnelling gekomen. Door de coronamaatregelen 
vindt het leven grotendeels online plaats: we 
werken, winkelen en onderhouden sociale 
contacten online. Vooral het online winkelen zien 
we duidelijk terug in de economische cijfers. Het 
aantal starters steeg in de detailhandel met maar 
liefst 32%, voornamelijk het gevolg van de groei 
aan webshops. Ook andere sectoren moeten 
meegroeien in de online wereld. Om activiteiten 
online voort te zetten groeit de noodzaak voor 
een goede IT-organisatie en het hebben van de 
juiste digitale vaardigheden. Wie niet mee kan 

komen raakt in de knel en komt op achterstand 
ten opzichte van anderen. Dit vraagt veel van 
ondernemers in een periode die uiterst onzeker is.

veel kansen voor IT-geschoold personeel

Het aantal mensen dat werkzaam is in de ICT is 
het laatste deccenium gegroeid. Inmiddels is 
6% van de Nederlandse beroepsbevolking ICT-
professional, ten opzichte van 4,3% in 2010 (pr-
eDICT, het expertisecentrum digitalisering & 
ICT van Stichting CA-ICT het opleidingsfonds 
arbeidsmarkt ICT, 2021). 

Desondanks is er nog flinke krapte op de IT-
arbeidsmarkt.  De ICT-sector heeft nauwelijks te 
lijden onder de coronacrisis met een negatieve 
impact op de werkgelegenheid van -14%. 
(Rijnmondinzicht.nl 2020, Textkernel). Het aantal 
vacatures in de ICT-sector is onverminderd hoog. 
In het vierde kwartaal van 2020 is het aantal 
vacatures opnieuw verder toegenomen en voert 
de sector de boventoon. Eind december waren 
er in de ICT-sector 54 vacatures op duizend 
werknemersbanen ten opzichte van 25 in veel 
andere sectoren (CBS 2020, vacaturegraad naar 
bedrijfstak). Voor IT-geschoold personeel zijn 
er volop kansen op de arbeidsmarkt, met name 
voor hoger opgeleiden (UWV Kansrijke beroepen, 
2020). 

monitoren van cijfers
Jaarlijks haalt IT Campus Rotterdam bij diverse 
partijen statistieken op voor informatie met 
betrekking tot ontwikkelingen rondom onderwijs 
en arbeidsmarkt. Deze cijfers gebruiken we om 
ons programma scherp te houden en bij te 
sturen waar nodig.
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feiten en cijfers

Dat de kansen in deze ICT groot zijn, zien we 
terug aan het relatief kleine aantal ICT’ers in de 
ww (<500). In de praktijk blijkt dat ICT vacatures 
moeilijk tot zeer moeilijk in te vullen zijn omdat de 
gevraagde kwalificaties voor veel werkzoekenden 
te hoog liggen. 

meer vrouwen in de ICT

Hoewel het aantal beschikbare banen groot is, 
zien we wel dat er steeds meer mensen werkzaam 
zijn in een ICT-beroep. In tien jaar tijd is het aantal 
werkzame personen gegroeid met 151% tot 
542.000 in 2020. Voorzichtig zien we een groei 
van het aantal vrouwen in een ICT-baan. In 2020 
was bijna 1 op de 5 werkzame personen vrouw  
(pr-eDICT, figuur 4). Ook in de vrouwelijke 
instroom bij diverse IT-opleidingen in Rotterdam 
is significant gegroeid met 88% bij  de hbo ICT-
opleidingen (DUO, 2016-2020). De sector zet 
zich nog altijd actief in om meer vrouwen de 
enthousiasmeren voor een baan in de ICT. 

instroom ICT-opleidingen blijft achter

Ondanks dat de arbeidsmarkt vooruitzichten 
voor IT’ers rooskleurig is, blijft de instroom bij 
verschillende IT-opleidingen in Rotterdam achter. 
Per 2019-2020 stroomden 2.750 studenten in bij IT-
beroepsopleidingen. Het IT-talent dat toetreedt 
op de arbeidsmarkt groeit, laten ook de cijfers van 
het aantal gediplomeerden zien (DUO.nl, figuur 5). 
De groei is echter nog onvoldoende om tegemoet 
te komen aan de grote vraag van de sector. 

verbinden 
van Rotterdam

foto: Arjen-Jan Stada / rotterdammakeithappen.nl
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groot tekort aan stageplaatsen

Een groot zorgpunt in de regio is dat de negatieve 
economische impact als ook de geldende 
maatregelen een sterk negatief effect hebben 
op het aantal beschikbare ICT-stageplaatsen. In 
onze regio is het tekort het grootst in deze sector. 
Als studenten geen stage kunnen lopen, lopen 
zij studievertraging op en treden zij pas later toe 
op de arbeidsmarkt, waardoor we een dubbel 
negatief effect ervaren. 
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deelakkoord We IT
Op 10 maart 2020 ondertekenden alle 
deelnemende partijen het deelakkoord Human 
Capital Zuid-Holland We IT. 

IT Campus Rotterdam positioneert zich in de regio als verbinder van initiatieven, agenda’s, programma’s en 
projecten. We breiden actief ons netwerk verder uit om kracht en energie te bundelen en de effectiviteit van 
initiatieven te vergroten. Zo creëren we gezamenlijk meer impact voor sterker human capital in de stad  
én de regio.

human capital agenda

IT Campus Rotterdam is trotse deelnemer van 
het deelakkoord We IT binnen het Human Capital 
Akkoord Zuid-Holland. We IT heeft als doel 
meer IT’ers op te leiden voor de provincie. Zuid-
Holland behoort tot de provincies waar de krapte 
op de IT-arbeidsmarkt het grootst is. De vijver 
moet dus groter: er moet meer talent worden 
opgeleid, er moeten meer talent-pools worden 
aangesproken en werkenden dienen te worden 
om- of bijgeschoold.

IT Campus Rotterdam vertaalt de We IT agenda 
naar een lokaal programma met daarin gerichte 
actieplannen zoals Next Maritime Professional 
en de ontwikkeling van de MKB DigiWerkplaats 
Rotterdam. Ook werken we intensief samen om 
succesvolle vernieuwende opleidingstrajecten 
naar Rotterdam te halen. 

campusnetwerk in de regio

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH) is IT Campus Rotterdam onderdeel 
van het campusnetwerk. De campussen in de 
regio werken vanuit dezelfde publiek-private 
benadering. We delen kennis en ervaringen, 
stemmen af, verwijzen naar elkaar, werken samen 
en versterken elkaar. De campussen krijgen een 
steeds sterkere positie in de regio, waardoor we 
meer succesvolle samenwerkingen met partijen 
kunnen opzetten, faciliteren en uitvoeren. IT 
Campus Rotterdam neemt het initiatief om binnen 
het campusnetwerk een sleutelrol te spelen.

International Campus Connect Tour

Op initiatief van IT Campus Rotterdam organi-
seerden we samen met The Hague Security 
Delta en Dutch Innovation Factory een online  
bijeenkomst voor internationale spelers in 
de regio Rotterdam-Den Haag. We sloten 
aan bij de programmering van Upstream 
Festival. Internationale bedrijven maakten op 
laagdrempelige wijze kennis met de activiteiten 
en programma’s van de campussen en 
konden gemakkelijk het eerste contact leggen 
voor verdere verkenning en samenwerking.  

“We IT maakt meer IT-scholing 
mogelijk en ondersteunt digitalisering 
in het mkb. Voor het succes van onze 

projecten is kennis van de stad en 
regio essentieel. IT Campus Rotterdam 
heeft die lokale kennis en het netwerk.”

Remco Engels, programmamanager We IT

verbinden van Rotterdam
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netwerkontwikkeling

IT Campus Rotterdam wordt steeds beter 
gevonden in de stad en de regio. Wekelijks maken 
we kennis met nieuwe bedrijven, organisaties, 
initiatieven en netwerken. We breiden ons 
netwerk actief uit om meer impact te creëren 
voor Rotterdam. Met trots hebben we vele nieuwe 
partners mogen verwelkomen. Samenwerken 
met IT Campus Rotterdam betekent instappen 
en activeren. Zo hebben we met Scamander 
en KPN The Urban Issue Solvers gecreëerd, 
heeft Redkiwi een belangrijke rol gekregen in 
de totstandkoming van het CO-OP studeren bij 
Hogeschool Rotterdam en ondersteunen we The 
Young Digitals, Techgrounds, Make IT Work, Bit 
Academy en Tekkieworden.nl bij het wortelen in 
Rotterdam en de koppeling aan reeds bestaande 
(onderwijs)structuren. We verbreden ons netwerk 
in de zorg en met Erasmus MC zijn we direct tot 
actie overgegaan met de pilot Zorg op Afstand. 
Inholland Rotterdam, The Hague Security Delta, 
Dutch Innovation Factory en Gemeente Schiedam 
zijn ingestapt op het onderwerp digitalisering 
mkb. Met Erasmus Universiteit verbreden we 
het onderwijsnetwerk naar wetenschappelijk 
onderwijs en Stichting BOOR ondersteunen we met 
de professionalisering van hun leerkrachten. Voor 
alle nieuwe partners kunnen we snel meerwaarde 
creëren binnen bestaande programma’s en 
projecten, maar ook door nieuwe initiatieven met 
andere partners op te starten.
 

economisch vestigingsklimaat

De concurrentiestrijd tussen steden voor het 
aantrekken en huisvesten van innovatief en 
toonaangevend internationaal bedrijfsleven is 
fors. Markttoegang en de beschikbaarheid van 
goed opgeleid talent zijn twee van de belangrijkste 
vestigingsvoorwaarden van bedrijven. Vanuit onze 
sterke positie in het Rotterdamse ecosysteem heeft 
IT Campus Rotterdam een nauwe samenwerking 
met Rotterdam Partners. Gezamenlijk trekken 
we op om het Rotterdamse vestigingsklimaat 
te versterken. Rotterdam Partners vervult hierin 
een belangrijke schakelrol tussen IT Campus 
Rotterdam en het (inter)nationale bedrijfsleven, 
waarbij we vraag naar en aanbod van IT-
talent in de stad samenbrengen. Verschillende 
programma’s zorgen ervoor dat meer mensen 
in aanraking komen met IT en er meer mensen 
geschoold worden voor het vakgebied. Vanuit 
het verbindende karakter levert dit bedrijven 
direct meerwaarde en resultaat op. Door de 
samenwerking tussen IT Campus Rotterdam en 
Rotterdam Partners is de Rotterdamse propositie 
voor het brede bedrijfsleven sterker geworden.

vergroten 
IT-talent 

verbinden van Rotterdam

“Beschikbaar talent is essentieel voor 
economische groei in Rotterdam. Met 
name IT-talent is een magneet voor 

nieuwe bedrijven.”
Julia Oomens-Meer, Business Manager Innovation & IT Rotterdam Partners
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Final Hack
Op 3 februari 2020 vond de afsluiting van de 
minor security van Hogeschool Rotterdam 
plaats op IT Campus Rotterdam. Bedrijven 
beoordeelden de eindproducten van de 
studenten.

vergroten IT-talent

Werken, leren en leven op afstand is afgelopen jaar de norm geworden. Meer dan ooit is de noodzaak voor goed 
geschoold IT-talent aangetoond. Desondanks zijn de tekorten op de arbeidsmarkt enorm. IT Campus Rotterdam 
zet zich in voor de Next IT Professional: méér leerplaatsen in de stad, we onderstrepen het belang van een leven 
lang ontwikkelen en werken aan IT-gerichte beroepsoriëntatie. 

innovatieve onderwijsconcepten

Om meer leerplaatsen te creëren kijken we ook 
naar succesformules elders in het land. IT Campus 
Rotterdam breidt haar netwerk uit en gaat in 
gesprek met stakeholders om deze innovatieve 
onderwijsconcepten naar Rotterdam te halen. We 
creëren vruchtbare grond door partijen aan elkaar 
te verbinden en samenwerking te stimuleren en 
te faciliteren. Zo ontstaan nieuwe om-, her- en 
bijscholingsprogramma’s in de stad om nieuw en 
bestaand IT-talent op te leiden. 

Bit Academy

Oud IT-studenten vonden het hoog tijd voor 
een vernieuwde, praktijkgerichte opleiding en 
bouwden Bit Academy uit tot een succesvol 
opleidingstraject. IT Campus Rotterdam haalde 
deze gevestigde naam binnen het IT-onderwijs 
naar de havenstad en koppelde deze aan 
Techniek College Rotterdam. In drie jaar tijd 
kunnen studenten aan de Bit Academy een 
volwaardig mbo-diploma behalen. Uniek aan 
de opleiding is dat studenten werken met de 
nieuwste technieken en zelf hun studierichting en 
studietempo bepalen. In september 2021 mogen 
we de eerste studenten verwelkomen aan de 
Rotterdamse Bit Academy!

Make IT Work

Ook Make IT Work halen we naar Rotterdam. 
Deelnemers aan dit opleidingstraject worden 
in elf maanden omgeschoold voor een  
IT-functie op hbo-niveau, waarna ze direct aan 
de slag gaan bij een deelnemende werkgever.  
IT Campus Rotterdam werkt voor de implemen-
tatie op Rotterdamse bodem nauw samen met  
Hogeschool Rotterdam (Business School 
en Instituut voor Communicatie, Media en 
Informatietechnologie, CMI) om talent op te 
leiden in de richtingen Software Engineering,  
Data Science en  Security. Naast de komst van  
deze succesformule werken we ook aan 
gloednieuwe Make IT Work programma’s op het 
thema Artificial Intelligence en Maritieme IT. 

inclusiviteit en diversiteit 

In Rotterdam is veel aandacht voor gelijke kansen 
voor iedereen. Voor een inclusief en divers 
karakter van de IT-sector én meer beschikbaar 
talent, ondersteunt IT Campus Rotterdam 
initiatieven als Techgrounds, The Young Digitals 
en TekkieWorden.nl om meer jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden voor  
IT-beroepen. We ontsluiten ons sterke netwerk in 
de stad en de regio zodat zij snel wortel schieten 
op Rotterdamse bodem.
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1,5 meter onderwijs
Ook IT Campus Rotterdam moest snel schakelen 
met de coronamaatregelen. In het hele pand 
hebben we lokalen en ruimten opnieuw ingericht, 
looproutes aangebracht, hygiëne maatregelen 
getroffen en coronaspelregels opgesteld voor 
alle bezoekers.

vergroten IT-talent

doorontwikkeling regulier onderwijs

Het bruist ook in het reguliere IT-onderwijs in de 
stad. Samen met bedrijfspartners geven we een 
nieuwe impuls aan de curricula van nieuwe en 
bestaande opleidingen, creëren we stageplaatsen 
voor studenten en zetten we ons in voor sterke 
samenwerking in het IT-beroepsonderwijs.

verbinden IT-beroepsonderwijs 

Om samenwerking tussen opleidingen en 
onderwijsinstellingen te initiëren en faciliteren 
organiseert IT Campus Rotterdam Werkgroep IT-
beroepsonderwijs met vertegenwoordigers van 
Techniek College Rotterdam, Rotterdam Academy 
en Hogeschool Rotterdam. In de werkgroep 
wordt planmatig gewerkt aan het verbeteren 
van doorstroom van IT-studenten, professionele 
ontwikkeling van IT-docenten en wordt ook  
kennis gedeeld uit de werkgroep afstandsleren.

Werkgroep IT-beroepsonderwijs / januari 2020

groter aanbod ad-opleidingen

Binnen Rotterdam Academy wordt hard gewerkt 
aan het uitbreiden van het assortiment aan 
sterke associate degree IT-opleidingen. Om deze 
tweejarige opleidingen succesvol uit te rollen 
levert IT Campus Rotterdam een belangrijke 
bijdrage vanuit onze netwerkfunctie. We 
stellen ons bedrijvennetwerk open, koppelen 
onderwijspartners en zijn betrokken in de 
accreditatiecycli. Zo dragen we bij aan de komst 
en groei van ad-opleidingen als ICT Internet 
of Things, ICT servicemanagement, Smart 
Technology en Software Development. Inmiddels 
zijn ook gesprekken gestart om opleidingen 
Data Science en Security toe te voegen aan het 
portfolio van Rotterdam Academy.

CO-OP studeren

Nieuw in het aanbod van Hogeschool Rotterdam 
(CMI) is het CO-OP studeren. Studenten van de 
opleiding Informatica kunnen vanaf het derde 
leerjaar werk en studie actief gaan combineren 
door de opleiding duaal voort te zetten. Zo is 
nieuw talent twee jaar eerder beschikbaar op 
de arbeidsmarkt, maar voltooien zij wel hun  
opleiding. IT Campus Rotterdam heeft een 
actieve bijdrage geleverd aan de opzet, uitvoer  
en toetsing  van deze nieuwe onderwijsvorm.  
CO-OP studeren start in september 2021.  
Komend jaar slaan we graag opnieuw de handen 
ineen met Hogeschool Rotterdam (CMI) om 
de nieuwe bacheloropleiding Data Science te 
ontwikkelen.
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beroepsoriëntatie

Meer IT-talent betekent ook dat we inzetten op 
een hogere instroom in het onderwijs.  Daarbij 
hebben we extra aandacht voor gelijke kansen 
voor álle Rotterdamse leerlingen. 
 
IT Campus Rotterdam is trotse partner van het 
belevingsgerichte Techmission dat in maart 
2020 plaatsvond. Het evenement richt zich op 
de onderbouw van het voortgezet onderwijs en 
enthousiasmeert en activeert jongeren om de 
wereld van (smart) technologie te betreden. 
 
Samen met IBM en LMC / Zuiderpark College 
heeft IT Campus Rotterdam het internationaal 
bewezen P-TECH programma naar Nederland 
gehaald. P-TECH Rotterdam draagt bij aan een 
breed IT-gericht beroepsbeeld. Leerlingen van 
twee Smart Tech klassen worden gedurende 
hun schoolcarrière tot aan hun startkwalificatie 
gecoacht door carrière inspiratoren van 
Havenbedrijf Rotterdam, Ampelmann, IBM, 
Ikazia, Shell en House of Esports. 
 
Ook buiten het voortgezet onderwijs ondersteunen 
we IT-beroepsoriëntatie in samenwerking 
met TekkieWorden.nl. Naast leerlingen in het 
voortgezet onderwijs richt dit initiatief zich ook tot 
professionals en werklozen die openstaan voor 
een baan in de IT.

experimenten

IT Campus Rotterdam maakt ook ruimte voor 
nieuwe initiatieven en samenwerkingen. Samen 
met Scamander is The Urban Issue Solvers 

gestart. Rotterdammers pitchen hun sociaal 
maatschappelijke probleem voor de jury, 
bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeente 
Rotterdam, MKB Rotterdam Rijnmond, KPN en 
Stichting De Verre Bergen. In acht tot tien weken 
bedenken, ontwikkelen en realiseren zij onder 
begeleiding een oplossing voor het probleem.
 
Daarnaast dragen we bij aan onderzoeken en 
infrastructuren in de stad. Zo zijn we betrokken 
bij onder andere CILOLAB; het living lab voor 
duurzame stadslogistiek en de ontwikkeling van 
praktijkgericht onderzoek over Responsible AI, 
met regionale hogescholen. Samen met Erasmus 
Universiteit kijken we naar mogelijkheden om 
structurele Learning Community’s in het IT-
domein op te schalen.

vergroten IT-talent

 
P-TECH / oktober 2020

verbeteren 
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vaardigheden
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Expeditie Digitaal
Ondanks het thuisonderwijs en andere 
coronamaatregelen is Expeditie Digitaal 
voortgezet; geheel online! Presentaties van 
sprekers worden professioneel opgenomen 
en na uitzending beschikbaar gesteld aan het 
Rotterdamse onderwijs. 

Rotterdamse Jeugd op Voorsprong

Al sinds de start van IT Campus Rotterdam 
zetten we ons in voor een digitaal vaardige 
jeugd, met gelijke kansen voor ieder kind. 
Projecten en nieuwe initiatieven ontwikkelen we 
in samenwerking met onderwijsbesturen van 
primair en voortgezet onderwijs en Gemeente 
Rotterdam. Het actieprogramma Rotterdamse 
Jeugd op Voorsprong bouwen we in 2021 verder 
uit.

IT Campus Support

In een paar dagen omschakelen naar onderwijs 
op afstand, niemand had dat kunnen voorzien. 
De digitale onderwijsontwikkeling is in een 
stroomversnelling geraakt. IT Campus Rotterdam 
ondersteunde het primair en voortgezet onderwijs 
door snel te acteren met het IT Campus Support 
Team, bestaande uit 70 vrijwilligers – studenten  
en professionals. Duizenden Chromebooks 
maakten we klaar voor het thuisonderwijs. 
Aansluitend organiseerden we de IT Campus 
Support Helpdesk: een telefoonlijn voor vragen 
over het gebruik van mobiele devices.  De  
helpdesk was ruim 5 weken lang elke schooldag 
van 08.00-15.00 uur open. Er werd nauw 
samengewerkt met de onderwijsbesturen  en 
KPN om de kinderen snel thuis toegang te geven 
tot onderwijs op afstand. 

IT Campus Rotterdam levert haar bijdrage aan het digitaal vaardiger maken van de Rotterdammer. We definiëren 
daarvoor naast IT nog drie kernsectoren, te weten maritiem, onderwijs en zorg. Bovendien stimuleren we 
digitalisering in het mkb. De coronacrisis heeft ook in deze sectoren digitalisering enorm versneld. Het bewustzijn 
is groot, waardoor we in staat zijn snel door te pakken. 

Zomercampus010

In de zomer van 2020 organiseerde Campus010 
een leuke en leerzame zomer  voor kinderen. De  
kinderen werkten onder andere aan een 
kinderkrant. IT Campus Rotterdam organiseerde 
via Stichting BOOR en Kind & Onderwijs 
honderden Chromebooks. Het Support Team 
installeerde, controleerde en vervoerde deze 
naar de Zomercampus010 locaties. Voor het begin 
van het nieuwe schooljaar waren alle geleende 
Chromebooks weer in originele staat terug op de 
scholen.

verbeteren digitale vaardigheden
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verbeteren digitale vaardigheden

werkgroep digitale geletterdheid

Kennis en ervaringen worden gedeeld in de 
werkgroep digitale geletterdheid die Gemeente 
Rotterdam en IT Campus Rotterdam jaarlijks vier  
tot zes keer organiseren. Hierin zitten boven-
schoolse ICT’ers van de onderwijsbesturen 
(po en vo), vertegenwoordigers van onderwijs- 
opleidingen en kennispartners. Aandachtspunten 
die hierin naar boven komen zijn het digitaal 
vaardiger maken van leraren, de ontwikkeling 
van hybride leren, ICT-ondersteuning en digitale 
vaardigheden in het curriculum. 

Expeditie Digitaal

Eén van de eerste projecten volgend uit de 
werkgroep is Expeditie Digitaal: een unieke 
inspiratietour van circa vijf maanden waarin  
scholen intensieve ondersteuning krijgen bij 
het maken van een eigen plan voor digitale 
geletterdheid. De participerende scholen 

nemen in werkgroepen deel aan inspiratie- 
en interactieve sessies, krijgen persoonlijke 
begeleiding en onderwijsbesturen zijn betrokken  
bij de voortgang. Expeditie Digitaal wordt geheel 
online georganiseerd door IT Campus Rotterdam, 
Gemeente Rotterdam en O21.  Inmiddels hebben 
34 scholen deelgenomen met een gezamenlijke 
impact op 18.000 Rotterdamse leerlingen.  

next professional programma’s

IT Campus Rotterdam ontwerpt met onderwijs, 
overheid en bedrijfsleven Next Professional-
programma’s om het human capital in de 
kernsectoren maritiem, onderwijs en zorg te 
ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale 
vaardigheden. De uitvoering van Next Maritime 
Professional is in 2020 gestart. Samen met 
ons netwerk ontwerpen we komend jaar Next 
Professional programma’s healthcare en 
education waarin ook bestaande succesvolle 
projecten verankerd worden.  

Next Maritime Professional 

Bijna een derde van de maritieme ondernemers 
ondervindt belemmeringen in de bedrijfsvoering 
door tekort aan personeel. Met Next Maritime 
Professional wil IT Campus Rotterdam hier 
verandering in brengen. 
Samen met onze hoofdpartners, Havenbedrijf 
Rotterdam, Deltalinqs, UWV, STC-groep,  
Opleidingsfonds ICT (CA-ICT) en tientallen  
andere bedrijven initiëren we diverse activi-
teiten op het gebied van instroom, uitstroom en 
duurzame inzetbaarheid van personeel voor de 
maritieme sector. 

 
Thuisonderwijs / april 2020

Zo halen we het omscholingstraject Make IT Work 
naar Rotterdam, organiseren we gezamenlijk de 
TekkieWorden Rotterdam Port Edition inspiratie-
week en verzorgen we regelmatig gastlessen 
voor het onderwijs. Ook hebben we samen 
met Gemeente Rotterdam ervoor gezorgd dat 
werkzoekenden hun scholingsvouchers steeds 
vaker inzetten voor IT-cursussen.  

Zorg op afstand

Vooruitlopend op Next Healthcare Professional 
zijn we in samenwerking met Erasmus MC en 
Techniek College Rotterdam de pilot Zorg op 
Afstand gestart. Vijf mbo ICT-studenten verlenen 
op poliklinieken ondersteuning bij de organisatie 
en uitvoer van het virtuele consult. Zij informeren, 
enthousiasmeren en begeleiden artsen, poli-
medewerkers en patiënten.

 
Gastcollege Next Maritime Professional / oktober 2020

Next Healthcare Professional 

Ook in de zorg zien we een versnelling van  
digitalisering: de opkomst van virtuele consulten 
en overige vormen van zorg op afstand en steeds 
meer digitale oplossingen. 
In 2020 zijn we gestart met een verkenning 
binnen de sector om te onderzoeken of er breed 
draagvlak is voor een passend programma om 
zorgmedewerkers van nu én talent van morgen 
digitaal vaardig op te leiden voor nieuwe 
technologische toepassingen in de zorg.

Next Education Professional 

Gevoed door de werkgroepen digitale 
geletterdheid, IT-beroepsonderwijs, afstands-
leren en nauw contact met onderwijsbesturen 
in de stad, ziet IT Campus Rotterdam dat de tijd  
rijp is om een gezamenlijk programma te 
ontwikkelen om het gehele docentenkorps in 
Rotterdam digitaal vaardig te maken. In 2021 
ontwerpen we daarom met elkaar het Next 
Education Professional programma waarin 
succesvolle initiatieven geborgd worden. 

werkgroep afstandsleren 

Afstandsleren, hybride onderwijs en blended 
learning zijn versneld geïmplementeerd. IT 
Campus Rotterdam heeft het initiatief genomen 
een werkgroep te starten met vertegenwoordi-
gers van primair onderwijs tot en met universitair 
onderwijs.  Een unieke samenwerking waarin het 
uitwisselen van kennis, vergroten van draagvlak 
voor afstandsonderwijs en het komen tot een 
Rotterdamse routekaart voor afstandsleren 
centraal staan.
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IT Campus Café
Op 21 september 2020 vond het eerste IT 
Campus Café plaats in samenwerking met 
MKB Rotterdam RIjnmond, Hogeschool 
Rotterdam en studieverenigingen STIR en 
WIJSz. Tijdens het café maakten ondernemers 
kennis met IT Campus Rotterdam en kregen 
zij studentconsulten aangeboden op de 
vakgebieden privacy & security, online/social 
marketing en data analyse.

digitalisering mkb

Het midden en klein bedrijf (mkb) is de motor 
van de Nederlandse economie. De coronacrisis 
heeft ook hen hard geraakt. IT Campus Rotterdam 
draagt bij aan de versnelling van digitalisering 
in het brede mkb middels diverse initaitieven en 
ondersteuning. Zo dragen we bij aan het herstel 
van de economie. 

MKB010>>Next 

IT Campus Rotterdam participeert onder andere 
in het programma MKB 010>>Next van Gemeente 
Rotterdam. Het programma informeert, inspireert 
en activeert ondernemers om digitaal, duurzaam 
en circulair te ondernemen. We ondersteunen de 
activiteiten van het programma en dragen zelf bij 
middels interactieve kenniscafés en de oprichting 
van MKB DigiWerkplaats Rijnmond. 

verbeteren digitale vaardigheden

MKB DigiWerkplaats Rijnmond 

IT Campus Rotterdam heeft het initiatief 
genomen om samen met onderwijs, bedrijfsleven 
en overheden de MKB digitale werkplaats in de  
regio op te richten. We gaan de digitale werkplaats 
uitvoeren in samenwerking met partners Albeda, 
Zadkine, Techniek College Rotterdam, Hogeschool 
Rotterdam, Hogeschool Inholland, MKB  
Rotterdam Rijnmond, VNO NCW Rotterdam 
Rijnmond, Rabobank Rotterdam, Ministerie van 
Economische Zaken & Klimaat, Provincie Zuid-
Holland, Gemeente Rotterdam en Gemeente 
Schiedam (i.s.m. MRDH). We streven ernaar het 
netwerk in de regio snel verder uit te breiden.

“Digitalisering kan een oplossing zijn om het hoofd in deze 
zware tijd boven water te houden. Maar ook in de toekomst 

biedt digitalisering volop kansen. ”
Roos Vermeij, wethouder Economie, wijken en kleine kernen

Lancering MKB010>>Next / juli 2020

MKB DigiWerkplaats RIjnmond

In de digitale werkplaats werken studenten van 
diverse niveaus en opleidingen in teams aan 
digitaliseringsvraagstukken van ondernemers. Met 
praktische handvatten en advies op maat helpen 
zij de ondernemer op weg met het digitaliseren 
van hun bedrijf. De MKB DigiWerkplaats Rijnmond 
wordt in 2021 opgezet en opgestart in de regio. 
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overleg wethouders onderwijs en economie

The Urban Issue Solvers / juryoverleg

IT Campus Support / Chromebooks installeren

corona lockdown/ Campus geslotenZorg op Afstand / Erasmus MC

partnership / Scamander let’s keep in touch!
Altijd op de hoogte zijn van de laatste 
ontwikkelingen van IT Campus Rotterdam? Volg 
ons op onze LinkedIn bedrijfspagina: 
www.linkedin.com/company/itcampus

Ben je benieuwd wat IT Campus Rotterdam voor 
jou kan betekenen? Wil je samen met ons kijken 
hoe we onze krachten kunnen bundelen, of hoe 
je van onze faciliteiten gebruik kunt maken? We 
komen graag in contact!

Marijn Roelof / directeur
marijn.roelof@itcampus.nl
06 215 45 965

Anita Korendijk / officemanager
anita.korendijk@itcampus.nl
06 304 39 745

Next Maritime Professional / video opnames

Young Digitals / opening  Rotterdamverjaardag IT Campus Rotterdam

ondertekening We IT deelakkoord



onze partners en vrienden

S.T.I.R.


