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wij verbinden mensen
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  in het kort

Technologische ontwikkelingen gaan onverminderd snel. Het schrijnende tekort aan passend IT-talent op de 
arbeidsmarkt is nog altijd actueel. IT Campus Rotterdam is trots dat onderwijsinstellingen het IT-onderwijs 
versterken en uitbreiden met diverse specialismen. Ook op het gebied van digitale vaardigheden is veel in 
beweging. Op nagenoeg elke werkvloer zijn tijdens de coronacrisis digitale technieken geïmplementeerd om de 
economie draaiende te houden. Door deze plotseling gewijzigde vorm van samenwerken is ook pijnlijk inzichtelijk 
geworden wie niet meekomt. Werkgevers zien de noodzaak te acteren om medewerkers digitaal vaardig te maken 
en digitale technologieën te verankeren in het werk.

missie & visie
IT Campus Rotterdam zet zich in voor gelijke 
kansen voor alle Rotterdammers en een duurzaam 
ondernemersklimaat door het versnellen van 
talentontwikkeling in de stad. De campus vormt 
hét centrale punt voor regievoering op de human 
capital agenda voor IT- en digitaal vaardig talent. 
We versterken het economisch vestigingsklimaat 
van Rotterdam met onze twee – elkaar 
versterkende - doelen: ‘meer en beter IT-talent 
opleiden in en behouden voor Rotterdam’ en ‘alle 
Rotterdammers digivaardig: digitaal wend- en 
weerbaar’. 

kernwaarden
IT Campus Rotterdam is het kloppende hart van 
de samenwerking tussen onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven (figuur 1). In ons sterk groeiende 
netwerk nemen we verantwoordelijkheid voor 
samenwerkingen vanuit een onafhankelijke, 
neutrale positie. We spelen in op de behoeften 
van onze partners en verbinden vraag, aanbod en 
ambities met elkaar. We optimaliseren bestaande 
en initiëren nieuwe samenwerkingsstructuren 
tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zo 
faciliteren en ontzorgen we onze partners.

figuur 1. samenwerkingsverband

We nemen  initiatief, zijn creatief en werken 
planmatig en actiegericht. Gebundelde krachten 
versnellen de ontwikkeling van meer en betere 
leerplekken voor verschillende doelgroepen: 
jeugd, studenten, (niet) werkenden en ouderen 
(figuur 2). 
Onze integrale aanpak is geborgd in onze 
samenhangende agenda. Deze zorgt ervoor dat 
we op zowel korte als lange termijn duurzaam 
impact maken voor ontwikkeling van (toekomstig) 
human capital in de regio. 

voorwoord
IT Campus Rotterdam heeft de afgelopen drie jaar 
een buitengewone ontwikkeling doorgemaakt: 
van een ambitieus idee gevuld met gezamenlijke 
energie naar een zelfstandig instituut dat klaar 
staat om nóg verder door te groeien en nóg meer 
impact te maken in de stad.

In deze Campus Update kijken we vol trots 
terug op wat in 2021 gerealiseerd is met onze 
trouwe én nieuwe partners. Samenwerking 
vanuit onze integrale en herkenbare agenda en 
onze planmatige aanpak zorgen voor versnelde 
ontwikkeling van essentiële IT-leerplekken, 
die leiden tot meer en beter IT-talent voor de 
stad. De inzet op digitale vaardigheden voor 
jong en oud draagt bij aan digitale wend- en 
weerbaarheid van alle Rotterdammers. Zo 
creëren we meer talent, zorgen we dat de krapte 
op de IT-arbeidsmarkt afneemt en geven we de 
economische ontwikkeling van Rotterdam een 
flinke boost!

IT Campus Rotterdam bedankt al haar partners 
voor deze samenwerkende kracht en nodigt 
geïnteresseerden van harte uit om aan te sluiten 
bij ons netwerk. Wij kijken uit naar een nieuw 
jaar waarin duurzame structuren en werkwijzen 
voor IT- en digivaardig talentontwikkeling in ons 
prachtige Rotterdam verder vorm krijgen!

Marijn Roelof, directeur
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  in het kort

partners
Onze partners onderstrepen het belang van 
gezamenlijke inzet voor talentontwikkeling. Zij 
hebben toegang tot onze agenda en participeren 
in programma’s en projecten die passen bij hun 
ambities. IT Campus Rotterdam nodigt partners 
actief uit om uitdagingen op het gebied van het 
versterken van human capital bij ons te beleggen. 
Bovendien dagen we hen uit om met ons initiatief 
te nemen om duurzame samenwerkingsvormen 
te ontwikkelen die bepalend zijn voor de toekomst 
van de stad.   

onze agenda
Samen met onze partners ontwerpen en 
ontwikkelen we programma’s en projecten. 
Via experimenten en pilots laten we in het 
klein zien wat in de toekomst in het groot kan. 
Succesvolle pilots schalen we op en zo verleggen 
we grenzen binnen de regio met vernieuwende 
samenwerkingen. 

De initiatieven worden ingebed in onze agenda. 
Op onze in 2021 volledig vernieuwde website 
www.itcampus.nl vind je altijd onze meest recente 
agenda en actuele ontwikkelingen van onze 
programma’s. 

verbinden Rotterdam

Verder ontwikkelen van randvoorwaardelijke infrastructuur van 

regio rotterdam. 

  Regie Human Capital Agenda

  Campusnetwerk regio

  Partnerships

vergroten IT-talent

Meer en beter IT-talent opleiden in en behouden voor 

Rotterdam. 

  Verrijken regulier IT onderwijs

  Groei aantal (kortdurende) scholingsplekken versnellen

  IT-beroepsoriëntatie

  Scouten van IT-talent

verbeteren digivaardigheden

Álle Rotterdammers digivaardig: digitaal wend- en weerbaar. 

  Rotterdamse jeugd op voorsprong

  Next Maritime Professional

  Next Healthcare Professional

  Next Education Professional

  Digitalisering mkb

innovatie & experiment

Vrije ruimte om nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen 

voor inbedding in onze agenda. 

  Rotterdam dé IT-talentmagneet
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verbinden van Rotterdam

feiten &
cijfers

figuur 2. doelgroepen & doelstellingen

foto: Shutterstock
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“Het structurele tekort op de arbeidsmarkt 
van en voor ICT-professionals kan alleen 
met een structurele aanpak opgelost 
worden. Samen. Onder regie van IT Campus 
Rotterdam.”
Ron de Mos, voorzitter CA ICT,  
bestuurslid IT Campus Rotterdam

  feiten & cijfers

De digitale transformatie zet onverminderd door en is versneld door de coronacrisis. In álle sectoren veranderen 
beroepen en ontstaan nieuwe. Deze onomkeerbare trend dwingt bedrijven om te innoveren. De vraag naar 
IT- en digivaardigheden neemt daarom overal toe. Als we in staat zijn om de ingezette digitaliseringsslag te 
verduurzamen, geven we gezamenlijk een belangrijke impuls aan verder herstel en groei van de Rotterdamse 
economie. 

leven lang ontwikkelen
Een leven lang ontwikkelen is noodzaak voor goed 
perspectief. Digitalisering van de arbeidsmarkt 
heeft tot gevolg dat banen en taken veranderen 
en dat sommige specifieke beroepen verdwijnen 
en nieuwe beroepen ontstaan. Het is noodzakelijk 
om voorbereid te zijn op verandering en om 
specifieke competenties te ontwikkelen die in 
een toekomstige baan vereist zijn. Een leven 
lang ontwikkelen moet de norm worden. Dit 
vraagt om een cultuuromslag in bedrijven; het 
duurzaam investeren in het blijven opleiden van 
werknemers. Werknemers en werklozen moeten 
een actieve houding aannemen ten opzichte 
van bijscholing. Overheid kan bijdragen door 
financiering beschikbaar te stellen voor het 
versterken van het human capital in de stad (CA-
ICT, 2021 - Expertisecentrum Digitalisering ICT  
pr-edict.nl). 

ontwikkeling IT-vacatures
De coronacrisis heeft sommige sectoren harder 
getroffen dan andere. Hoewel herstel van de 
economie inzet, is er nog altijd schreeuwend 
tekort aan IT’ers. De grootste vraag gaat in 
onze regio uit naar systeembeheerders, appli-
catieprogrammeurs, systeemanalisten en leiding-
gevende functies in de IT. De snelst groeiende 
beroepsprofielen (figuur 3) zijn die van full stack 
developer en test automation engineer (CA-ICT, 
2021). 

Digitale technologieën zoals big data, internet 
of things, virtual reality, artificial intelligence, 
robotica, blockchain, machine learning en digital 
twins hebben in de (nabije) toekomst ook grote 
invloed. Door deze trends veranderen business 
modellen, transformeren sectoren sneller en 
neemt de vraag naar IT’ers en digivaardige 

figuur 3: Absolute groei in gevraagde IT-functies per jaar in regio 

Rijnmond,  2014 - 2020, CA-ICT, 2021 

foto: rotterdammakeithappen.nl

We zetten in op behoud van kwalitatief 
hoogwaardig werk voor alle beroepen. 
Om- en bijscholing in digitale vaardigheden 
moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Alexandra van Huffelen, 
staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

““
““
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  feiten en cijfers

werknemers de komende jaren verder toe (EVR, 
2021, essay B. de Wit). 

IT-vacatures blijven vooralsnog moeilijk tot zeer 
moeilijk in te vullen. Er studeren structureel te 
weinig IT’ers af om in de behoefte voor talent te 
kunnen voorzien (figuur 4). 

instroom & uitstroom IT-onderwijs
In het reguliere onderwijs wordt de noodzaak voor 
het opleiden van nieuw talent herkend en erkend. 
Diverse nieuwe opleidingen zijn of worden gestart. 
Het onderwijs staat voor de uitdaging om de 
instroom te verhogen en uitval terug te dringen. 
Bijna een kwart van de studenten is tijdens de 
studie uitgevallen (figuur 5). 

onbenut potentieel 
Op de Rotterdamse arbeidsmarkt is nog veel 
onbenut potentieel. Er zijn diverse doelgroepen 
te definiëren, zoals mensen die tijdens corona 
noodgedwongen minder zijn gaan werken, 
uitgevallen jongeren en werklozen. Voor een 
groot deel van dit onbenut potentieel liggen 
de kwalificaties voor IT-vacatures echter vaak 
te hoog (EVR, 2021). Flexibele, kortdurende 
opleidingstrajecten kunnen een uitkomst zijn 
om deze mensen op te leiden voor een kansrijk 
beroep in de IT.

integraal onderwijs
Om in de toekomst aan de stijgende vraag naar 
IT- en digitaal vaardig talent te kunnen voldoen, 
is het noodzakelijk bestaande onderwijscurricula 
te verrijken met specifieke digitale vaardigheden 
(CA-ICT, 2021). Het Manifest Vrije zones (2020) vult 
hierop aan dat onderwijsinnovatie moet leiden 
tot doorlopende leerlijnen en cross-overs tussen 
onderwijsinstellingen, in samenwerking met het 
bedrijfsleven. Zo willen we groeien naar een nieuw 
integraal opleidingsstelsel dat flexibiliteit biedt 
en studenten beter opleidt voor de vernieuwde 
beroepspraktijk. 

figuur 4: spanning ict vacatures & uitstroom onderwijs,  

CA-ICT, 2021
figuur 5: absolute instroom (links) en uitstroom (rechts) beroeps- 

en wetenschappelijk onderwijs, DUO.nl
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foto: Arjen-Jan Stada / rotterdammakeithappen.nl
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IT Campus Rotterdam positioneert zich in de regio als hét loket voor partijen met vraag naar IT- en digivaardig 
talent. De sterke, verbindende rol die wij innemen is randvoorwaardelijk aan de uitvoer van onze agenda. We 
initiëren zo samenwerkingen die leiden tot de versnelling van ontwikkeling van talent. We stellen partners in staat 
gericht en doelmatig samen te werken. Op deze wijze ontzorgen, faciliteren en optimaliseren we de interactie 
tussen ondernemers, opleiders en overheid. Gezamenlijk creëren we een robuust ecosysteem dat op duurzame 
wijze voorziet in krachtig en toekomstbestendig human capital in de stad.

regie op human capital agenda Zuid-Holland

IT Campus Rotterdam houdt regie op versterking 
van het human capital in Rotterdam door sterke 
verbindingen met de regio en provincie. 

deelakkoord WE-IT 
We zijn  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 en het verbeteren van digitale 
vaardigheden.  Zuid-Holland behoort tot de provin- 
cies waar de krapte op de IT-arbeidsmarkt het 
grootst is en sterkst groeit. 

IT Campus Rotterdam draagt bij aan de doel-
stellingen van WE-IT met haar gerichte actie- 
plannen Next Maritime Professional en Digiwerk-
plaats Rijnmond. In 2022 wordt deze samen-
werking uitgebreid met aansluiting van meer 
programma’s uit onze agenda. 

Binnen WE-IT werken we ook intensief samen met 
veel verschillende publieke en private opleiders 
om de groei in het aantal scholingsplekken voor 
alle doelgroepen te versnellen in de stad. 

deelakkoord Internationaal Talent 
Om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan 
hebben partners de handen ineen geslagen met 
het deelakkoord Internationaal Talent. Het akkoord 
beoogt 500 mensen te verleiden te komen wonen 
en werken in de provincie. Een deel van deze 
doelgroep is momenteel internationaal student 
in de regio of is partner van reeds gevestigd 
internationaal talent. Ook kijken we actief hoe we 
mensen uit het buitenland kunnen aantrekken 
voor de provincie. 

Er wordt een “Regionaal talent attraction en 
retention” programma gelanceerd dat wordt 
ondersteund met een “One-Stop-Shop”  portal.  
Naast deze regionale portal wordt ook 
aangesloten bij het nationaal programma van 
NL Talent Coalition, gecoördineerd vanuit de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
IT Campus Rotterdam is actief deelnemer binnen 
dit programma en zet zich in om met haar partners 
zoveel mogelijk leer- en werkplekken te creëren 
die voorzien in de behoefte van internationaal 
talent in Rotterdam.

  verbinden van Rotterdam

foto: Innovation Quarter

deelakkoord internationaal 
talent programma
Met dit provinciale programma willen de partners 
500 internationale talenten verleiden om te 
komen wonen en werken in de provincie Zuid-
Holland.
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campusnetwerk 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.

partners

Om als stad ultiem aantrekkelijk te zijn en te  
blijven voor ondernemers zijn structurele markt-
toegang en de beschikbaarheid van goed 
opgeleid talent de twee belangrijkste vestigings-

voorwaarden. Vanuit onze sterke positie in het 
Rotterdamse ecosysteem draagt IT Campus  
Rotterdam op actiegerichte wijze bij aan verbete-
ring van het vestigingsklimaat van de stad. 

IT Campus Rotterdam wordt steeds beter gevon-
den in stad en regio. Wekelijks maken we kennis 
met nieuwe bedrijven, organisaties, initiatieven 
en netwerken. We breiden ons netwerk actief uit 
om meer middelen en daadkracht te verzamelen 
om alle Rotterdammers gelijke kansen te 
bieden en het economisch vestigingsklimaat te 
versterken. We zijn trots dat we sinds april 2021 
ruim 10 nieuwe partners mochten verwelkomen 
en de samenwerking met bestaande partners 
bestendigd hebben. 

Alle opleiders, werkgevers en regionale 
overheidsinstanties worden van harte uitgenodigd 
zich als partner aan te sluiten bij ons netwerk 
en daarmee de handen ineen te slaan om van 
Rotterdam de talentmagneet te maken die het 
verdient te zijn. Want talent is vooruitgang en 
via vooruitgang komen we bij de stad van de 
toekomst!

Startups en scale-ups zijn de belangrijkste 
banenmotor van de economie. Maar 
het vinden van gekwalificeerd talent is 
een grote uitdaging. Het is cruciaal om 
slim samen te werken aan het versneld 
ontwikkelen van tech skills op alle niveaus. 
Lars Crama, Private Lead, Up!Rotterdam

““
““

MKB Digicafé voor ondernemers in de regio
Ondernemers zijn hard geraakt door de 
coronacrisis. IT Campus Rotterdam heeft 
het initiatief genomen om samen met de 
campussen The Hague Security Delta, Dutch 
Innovation Factory en digitale werkplaatsen 
Haaglanden en Rijnmond het MKB Digicafé 
te ontwikkelen. Deze samenwerking past 
uitstekend in de doelstellingen van de 
campusnetwerkregio, van de samenwer-
kende partijen en van kleine ondernemers. 
MRDH ondersteunt het initiatief financieel.
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vergroten 
IT-talent 

foto: Maarten Laupman / rotterdammakeithappen.nl

  verbinden van rotterdam
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  vergroten IT-talent

In co-creatie met onderwijs en bedrijfsleven genereert IT Campus Rotterdam meer leer- en innovatieplekken, 
creëren we nieuwe opleidingen, verrijken bestaande en halen succesvolle opleidingstrajecten naar Rotterdam. 
Dat doen we door samenwerkingen te initiëren en faciliteren: we brengen partijen bijeen die elkaar zonder onze 
inbreng niet vinden. We nemen regie over de samenwerking en zorgen ervoor dat deze gezamenlijke versnelling 
veroorzaakt, over grenzen van bedrijven en opleiders heen. Samen creëren we een talentpool waar de gehele stad 
uit kan putten!

IT Campus Rotterdam zet zich in om onderwijs 
in staat te stellen zo flexibel, zo goed en zo snel 
mogelijk te kunnen anticiperen op wat de stad 
nodig heeft. Binnen de pijler vergroten IT-talent 
werken we zowel samen met publiek als privaat  
ICT-onderwijs, (om-, her- en  bij-)scholingstrajec-
ten, korte en langdurige programma’s. Met onze 
partners werken we continu aan het verrijken 
en vernieuwen van opleidingen, stimuleren we 
doorstroming en ontstaat er een diversiteit aan 
opleidingsvormen zodat elke Rotterdammer 
geïnspireerd raakt en de kans krijgt om IT-er te 
worden. 

Meer en betere IT-leerplekken 
faciliteren is van cruciaal belang 
voor het kunnen vullen van de  
Rotterdamse talent vijver, maar het  
benut krijgen van deze plekken is minstens 
zo belangrijk!
Marijn Roelof, directeur

““
““

Onze agenda ‘vergroten IT-talent’ d.d. april 2022. Deze agenda is aan veranderingen 

onderhevig. Voor de meest actuele agenda ga naar www.itcampus.nl/onze-agenda.

foto: Gemeente Rotterdam

groei aantal (kortdurende) scholingsplekken versnellen

onder andere: Make IT Work, Bit Academy, Codam,  
TechGrounds, The Young Digitals

scholing omscholing bijscholing

IT beroepsoriëntatie

P-TECH

Girls’Day Techmission010 TekkieWordenWeek

verrijken regulier IT onderwijs

portal ICT docenten practoraat Go for the Cloud

leerlijn Data Science / AI

#hack010

WG IT-beroepsonderwijs

WG afstandsleren

scouten van IT-talent

expert bedrijf gastlessen & workshops

bedrijfsbezoek

rolmodel

opdrachten & stageplaatsen

investeren in talent

#hack010
Na een 2-jarige coronapauze vindt #hack010 in 
2022 opnieuw plaats. 42 studenten en profes-
sionals proberen de systemen van Gemeente 
Rotterdam te hacken om kwetsbaarheden op te 
sporen zodat deze verholpen kunnen worden.   
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IT Campus Rotterdam helpt het Rotterdamse 
IT beroeps- en wetenschappelijk onderwijs 
om extra aantrekkelijk te worden voor zowel 
studenten als voor ondernemers en werkgevers. 
Dit doen we vanuit onze duurzame relatie met 
onderwijsinstellingen binnen het mbo, ad, hbo en 
wo en ons brede netwerk van bedrijven. 

In 2021 heeft dit geleid tot gastcolleges, gedeelde 
praktijkcases, samenwerking met labs en onder-
zoek, inbreng in en feedback op de opzet van 
nieuwe opleidingen en hybride docenten.

werkgroepen 
IT Campus Rotterdam heeft twee werkgroepen 
ingericht: IT-beroepsonderwijs en afstandsleren. 
In de werkgroepen brengen we primair tot en 
met wetenschappelijk onderwijs bij elkaar. Vanuit 
de werkgroepen is een nieuw netwerk ontstaan 
waardoor samenwerking bevorderd wordt. We 
delen kennis en ervaringen, ondersteunen elkaar 
en ontwikkelen in gezamenlijkheid initiatieven. 
In de werkgroep IT-beroepsonderwijs zijn de 
thema’s professionalisering van docenten (portal 
ICT docenten) en doorstroom van studenten. 

verrijken regulier IT onderwijs

In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs wordt de noodzaak voor het opleiden van meer IT-talent gevoeld.  
Circa 5000 studenten volgen momenteel een ICT-opleiding in de stad (DUO 2021). De technologische ontwikke-
lingen in de sector gaan zo snel, dat de kennisgap tussen vraag en aanbod moeilijk te dichten is. IT Campus 
Rotterdam zet zich ervoor in om actief vernieuwde koppelingen tussen bedrijven en het regulier ICT-onderwijs 
te maken. We verrijken hiermee het onderwijs, creëren (nieuwe) doorlopende leerlijnen en stageplaatsen en 
vergroten de vaardigheden van het ICT-docentenkorps.

Ruud Tönissen

projectleider beroepsonderwijs

  vergroten IT-talent 

multilevel en -disciplinaire teams hacken 
Gemeente Rotterdam tijdens #hack010
Na 2 jaar bundelen de gemeente en IT 
Campus Rotterdam opnieuw hun krachten. 
42 studenten van het Rotterdamse beroeps-
onderwijs krijgen als ethisch hacker de 
unieke gelegenheid ‘victim’ Gemeente 
Rotterdam te hacken. Bedrijfspartners van IT 
Campus Rotterdam verzorgen masterclasses 
Cyber Security en treden op als jurylid 
tijdens deze spraakmakende hackathon. 
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De werkgroep afstandsleren ondersteunt de 
ontwikkeling in het onderwijs op het gebied 
van les op afstand. Van “Remote Emergency 
Teaching” via blended onderwijs en flipping the 
classroom op weg naar “technology enhanced 
teaching” (TeT). Het gezamenlijk optrekken op al 
deze thema’s is vernieuwend en waardevol voor 
het netwerk, kennisdeling en efficiency. 

portal ICT docenten
In 2022 gaan we met partners Techniek College 
Rotterdam, Rotterdam Academy en Hogeschool 
Rotterdam een portal voor ICT docenten 
ontwikkelen om de professionalisering van IT-
docenten  in het beroepsonderwijs integraal 
te ondersteunen. Op het platform kunnen alle 
IT-docenten van de stad elkaar helpen met 
het ontwikkelen van skills op het gebied van 
digitale didactiek en de ontwikkeling van beroep 
specifieke digivaardigheden.

practoraat Go for the Cloud
Het practoraat van Techniek College Rotterdam 
ondersteunt de vernieuwing van het mbo IT-
onderwijs op het thema cloud engineering. Door 
toenemende internet of things toepassingen is 
het opleiden van specialisten voor het onderhoud 
en de bediening van de cloud erg belangrijk. IT 
Campus Rotterdam faciliteert het practoraat met 
haar netwerk van bedrijven, verbindingen met 
andere opleidingen en huisvesting.

leerlijn Data Science / AI
In 2021 is er bij verschillende Rotterdamse 
instellingen gestart met onder andere de 
ontwikkelingen van Data Science opleidingen. 
IT Campus Rotterdam heeft deze instellingen bij 
elkaar gebracht en heeft een bijdrage geleverd 
voor de koppeling aan de juiste expertbedrijven.

Als partner van IT Campus Rotterdam 
merk je dat praktijkgericht IT-onderwijs 
aanbieden prima te realiseren is met 
verschillende partijen. Zeer waardevol voor 
de toekomstige IT-professionals die wij met 
onze IT-opleidingen klaarstomen voor de 
arbeidsmarkt.
 John Sosrojoedo, onderwijsmanager, Rotterdam Academy

““

““
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groei aantal scholingsplekken versnellen

In de regio Rijnmond zijn 25.000 mensen werkloos (UWV, Q2 2021 via Werk.nl). Een enorm arbeidspotentieel voor de 
IT-sector waar de vacatures blijven toenemen. IT Campus Rotterdam creëert meer scholingsplekken door actief 
opleiders uit andere regio’s te benaderen en hen te ondersteunen bij het vestigen in de havenstad. We zorgen voor 
variëteit in het aanbod voor diverse doelgroepen: korte en lange scholingstrajecten, om- en bijscholing en gericht 
op diverse niveaus en leeftijden. Iedere Rotterdammer moet dezelfde kansen krijgen om een kansrijke carrière in 
de IT-sector na te jagen.  

Marijn Roelof

directeur

19

omscholing
Make IT Work is een opleiding voor bachelors en 
masters om zich in vijf maanden om te scholen 
naar IT’er. Direct daarna gaan ze minimaal zes 
maanden betaald aan de slag in de nieuwe 
functie bij één van de deelnemende werkgevers. 
Make IT Work wordt in Rotterdam verzorgd door 
Hogeschool Rotterdam. De lessen vinden plaats 
bij IT Campus Rotterdam op locatie. Het nieuwe 
programma ‘Applied AI’ start naar verwachting 
in september 2022. Daarna volgt ook het reeds 
bestaande programma ‘Software Engineering‘. 
Meer informatie op www.it-omscholing.nl.

bijscholing
Voor werkenden is een leven lang ontwikkelen 
de nieuwe norm. Zeker in de IT volgen de 
ontwikkelingen elkaar snel op en is bijscholing 
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een must. We ondersteunen werkgevers door 
met hen passende bijscholingstrajecten te vinden  
en beschikbaar te maken voor medewerkers. 
Binnen onze agenda verbinden we ook onze 
next professional programma’s (verbeteren 
digivaardigheden). Met succes werken we samen  
met onze onderwijspartners in het mbo, ad, hbo 
en wo en private opleiders.  

nieuwe initiatieven
Ook in 2022 zetten we vol energie in op het 
ontwikkelen van meer scholingsplekken. IT 
Campus Rotterdam is in gesprek met onder meer 
Bit Academy, Cloud Academy en Codam College. 
We hopen komend jaar deze nieuwe partners in 
Rotterdam te mogen verwelkomen!

pilot Make IT Work

IT Campus Rotterdam zet zich flink in om tot 
meer alternatieve leerwerkplekken in de stad te 
komen. Om meer leerplaatsen te creëren kijken 
we naar succesvolle scholingstrajecten elders in 
het land. We breiden ons netwerk uit en gaan in 
gesprek met stakeholders om deze initiatieven 
naar Rotterdam te halen. Inmiddels hebben 
meerdere IT om- her en bijscholingsprogramma’s 
van korte en langere duur een vruchtbare plek 
gevonden en worden Rotterdammers uit allerlei 
leeftijdscategorieën opgeleid tot professionals 
met heel goede baankansen. 

scholing
Onbenut arbeidspotentieel in Rotterdam willen 
we alternatieve leerwerkplekken aanbieden dat 
beter past bij hun situatie. Hierbij leggen we ook 
een sterke link naar TalentHub op Zuid (innovatie 
& experiment) om vroegtijdig schoolverlaters 
vernieuwde kansen te bieden. 

Vorig jaar zijn met succes The Young Digitals en 
Techgrounds geworteld op Rotterdamse bodem. 
Inmiddels zijn de eerste digitale marketeers en 
programmeurs in ons Rotterdamse netwerk aan  
de slag! 
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Stichting Ondernemersbelangen Rotter-
dam zet zich in voor een optimaal 
ondernemersklimaat in Rotterdam. 
Digitale capaciteiten zijn daarbij onont-
beerlijk. Daarvoor ondersteunt Stichting 
Ondernemersbelangen met veel 
overtuiging IT Campus Rotterdam.  
Diederik van Dommelen, voorzitter Stichting 
Ondernemersbelangen

““

““

  vergroten IT-talent 



2120

Ons uitgangspunt is de juiste student op de juiste 
plek én meer studenten naar de juiste plek leiden. 
Het Rotterdamse IT-onderwijs trekt jaarlijks nog 
te weinig studenten. Ook vinden veel studenten 
niet altijd direct de studieplek die bij hen past. 
IT Campus Rotterdam helpt de Rotterdamse 
jeugd in hun beroepsoriëntatie om zo een juiste 
studiekeuze te maken.

Techmission010
We zijn trotse partner van Techmission010, een 
ware Tech/IT experience voor leerlingen in 
de onderbouw (13-15 jaar) van het voortgezet 

onderwijs als onderdeel van het loopbaan 
ontwikkelingsprogramma (LOB).  Het programma 
en afsluitende event enthousiasmeert leerlingen 
om de wereld van (smart) technologie   te betreden
en een technisch profiel te kiezen. 

Techmission010 is een meerdaags evenement 
waarbij tientallen klassen uit de regio deelnemen 
aan de experience. Dagelijks nemen 300 leer- 
lingen deel aan het event dat speciaal is 
opgebouwd op de innovatieve hotspot van 
Rotterdam waar het technisch onderwijs samen-
komt: het RDM terrein. 

IT-beroepsoriëntatie

De jeugd heeft de toekomst. Naast dat we actief de ontwikkeling van digitale vaardigheden in het basis en 
voortgezet onderwijs ondersteunen, richten we ons ook op deze 93.000 jonge Rotterdammers (onderzoek010.
nl) om hen te enthousiasmeren voor een carrière in de IT. IT Campus Rotterdam ondersteunt initiatieven die 
hieraan bijdragen zoals Girlsday, Techmission en TekkieWordenWeek. We geven de jeugd een waarheidsgetrouw 
beroepsbeeld en laten zien hoe rijk de beroependiversiteit is in de IT-sector.

Marijn Roelof

directeur

Girls’ Day
Slechts 14% van de IT/Technische professionals 
in Nederland is vrouw. Het aantal meisjes dat 
kiest voor een IT-opleiding is nog altijd heel laag. 
IT Campus Rotterdam is er voorstander van om te 
laten zien dat IT-beroepen ook leuk en interessant 
voor meisjes kunnen zijn. Op initiatief van VHTO 
wordt op meerdere plekken in Nederland jaarlijks 
Girls’ Day georganiseerd voor meisjes tussen 10 
en 15 jaar om ze kennis te laten maken met én te 
enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT.

In Rotterdam hebben we het initiatief genomen  
om de activiteiten van Techniek College Rotterdam 
en Hogeschool Rotterdam op termijn te bundelen 
op het RDM terrein. Na een jaar pauze in verband 
met de coronacrisis verzorgen we in 2022 samen 
met onze partners Tech- en IT-workshops voor 
circa 60 meisjes om ze te enthousiasmeren voor 
het vakgebied. 

TekkieWordenWeek Rotterdam
Op initiatief van het programma Next Maritime 
Professional organiseerden we vorig jaar de 
Rotterdamse variant van de TekkieWordenWeek 
in samenwerking met TechConnect. Een 
keuzefestival over vernieuwende banen in de 
maritieme sector met maar liefst 500 online 
bezoekers. Leerlingen, studenten, opleiders en 
werkgevers stelden zich aan elkaar voor en lieten 
zien wat voor prachtige ontwikkelingen ons IT-
domein rijk is. 

Ook in 2022 vindt het evenement weer op 
Rotterdamse bodem plaats, met als speerpunt 
digivaardige en IT-banen in de maritieme 
sector. Tijdens deze themaweek organiseren 
we gastlessen, workshops, bedrijfsbezoeken 
en informatiebijeenkomsten om uiteenlopende 
doelgroepen, van voortgezet onderwijs leerlingen 
tot werkzoekenden, te enthousiasmeren voor een 
baan in het groot industrieel havencomplex. 

P-TECH
IT Campus Rotterdam heeft het internationaal 
bewezen model P-TECH naar Nederland gehaald, 
dat onderdeel is geworden van ons programma 
Rotterdamse Jeugd op Voorsprong (pagina 29). 
Binnen onze agenda zijn ook verbanden gelegd 
naar de programma’s rondom IT, maritiem, zorg 
en mkb. 
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vmbo-leerlingen bezoeken Ampelmann
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We zijn trots dat we mede in opdracht van Stichting 
Ondernemersbelangen het programma scouten 
van IT-talent in 2022 verder gaan ontwikkelen. 

Werkgevers zonder duurzame relatie met de 
opleiders zijn niet in staat invloed uit te oefenen 
betreffende de vorming van studenten. Daarbij 
komt ook dat het voor hen lastig is om vóór een 
eventuele sollicitatie procedure al in aanraking 
te komen met potentiële nieuwe werknemers. 
IT Campus Rotterdam wil hier verandering in 
brengen voor bedrijven. We ontwikkelen een 
structuur waarbij Rotter-damse ondernemers 

in staat worden gesteld IT-talent al tijdens hun 
opleiding te ontmoeten, met hen samen te 
werken en met elkaar te leren in een professionele 
context. Contact tussen student en bedrijf staat 
daarbij centraal. 
Bij de inrichting van dit programma leggen we 
duidelijke verbindingen met andere programma’s 
en projecten binnen onze agenda. Zo verstevigen 
we de programma’s en faciliteren we werkgevers.

expert bedrijf
Partners en bedrijven in ons netwerk zijn uitge-
nodigd hun kennis en kunde te delen met de 

scouten van IT-talent 

De nood is hoog. Elk kwartaal zijn er meer dan 1000 IT-vacatures op de Rotterdamse arbeidsmarkt (CA-ICT, 2021). 
Bedrijven binnen en buiten ons netwerk zijn naarstig op zoek naar vers IT-talent om nieuwe toepassingen in hun 
organisatie te implementeren en de productiviteit te verhogen. IT Campus Rotterdam faciliteert haar partners door 
ontmoetingen en samenwerkingen te organiseren met ICT-studenten van diverse niveaus. Hiermee versterken we 
onze integrale agenda en leggen we directe verbanden naar andere programma’s.

Ruud Tönissen

projectleider beroepsonderwijs

nieuwe generatie door zich aan te sluiten bij het 
programma Digitalisering mkb. Een expert bedrijf 
staat in contact met talent door het verzorgen van 
masterclasses, het delen van actuele kennis en 
vaardigheden en het geven van feedback aan de 
studenten. 

gastlessen & workshops
In ons brede onderwijsnetwerk is regelmatig 
vraag naar informerende, inspirerende en specia-
listische gastlessen en workshops. Deze lessen 
worden ingezet om het curriculum van diverse 
opleidingen te verrijken. 

bedrijfsbezoek
Bedrijven hebben een belangrijke rol in het 
enthousiasmeren van de nieuwe generatie voor  
het vakgebied. IT Campus Rotterdam organiseert 
bedrijfsbezoeken voor leerlingen, studenten en  
omscholers. In 2022 starten we met het ontwik-
kelen van een vangnet voor werklozen en 
uitgevallen studenten om hen te enthousias-
meren voor de IT-arbeidsmarkt en hen passende 
opleidingsmogelijkheden te bieden. 

In bedrijven maakt aspirant IT-talent kennis met 
de dynamiek van de werkvloer en de diversiteit 
aan digivaardige en IT-banen. 

opdrachten & stageplaatsen
Een passende manier om nieuw IT-talent te 
scouten is om deze gedurende een langere 
periode aan het bedrijf te verbinden middels een 
opdracht of een stageplaats. Als werkgever heb 

We bewonderen de daadkracht waarmee 
IT Campus Rotterdam een idee tot leven 
brengt. Het is heel vernieuwend en zeer 
inspirerend om samen met jong talent te 
kunnen werken aan een project. Ze denken 
buiten de gebaande paden, nemen kennis 
op als een spons en weten deze met een 
‘hoe-kan-het-wel’-mentaliteit toe te passen 
in nieuwe oplossingen.   
Ronald Kok, Scamander

““

““

je  gelegenheid om te zien of een student past bij 
jouw organisatie.

IT Campus Rotterdam stimuleert bedrijven 
om capaciteit te vergroten met de inzet 
van studenten, desgewenst in multilevel en 
multidisciplinaire teams. De campus bemiddelt 
met de onderwijsinstellingen zodat het bedrijf in 
staat is passende kandidaten voor de opdracht te 
werven. 
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investeren in talent
IT Campus Rotterdam haalt vernieuwende 
onderwijsmodellen zoals Make IT Work naar 
de stad waardoor bedrijven vroegtijdig nieuw 
talent kunnen ‘adopteren’. Na een zorgvuldig 
matchingsproces wordt de kandidaat opgeleid en 
komt daarna in dienst van het bedrijf. 
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portretfoto maken bij studio flabbergasted

onze eerste satellietlocatie
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verbeteren 
digitale 
vaardigheden

partnerschap met Verstegen

lancering nieuwe website

bezoek codambezoek aan TechVille in Genk 
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  verbeteren digivaardigheden

IT Campus Rotterdam zet zich in voor sterk human capital voor de stad. Van jong tot oud. Álle Rotterdammers 
willen we digivaardig maken: digitaal wend- en weerbaar. We ontwikkelen programma’s voor de ontwikkeling van 
digivaardigheden voor de jeugd, maar ook voor studenten, (niet) werkenden en ouderen in de sectoren maritiem, 
zorg, onderwijs en mkb. 

In de pijler ‘verbeteren digivaardigheden’ hebben 
we aandacht voor toekomstig talent, professionals 
en werkzoekenden. IT Campus Rotterdam beoogt 
zoveel mogelijk Rotterdammers voor te bereiden 
op de veranderende arbeidsmarkt. Een leven 
lang ontwikkelen is de nieuwe norm om te blijven 
beschikken over de juiste combinatie van kennis 
en competenties. 

De Rotterdamse jeugd op voorsprong zorgt 
voor een betere startpositie bij een beroeps- 
of wetenschappelijke opleiding. Onze next 
professional programma’s onderscheiden basis 
digivaardigheden (21st Century Skills) en beroep 
specifieke vaardigheden. Deze programma’s 
sluiten naadloos aan bij de Human Capital Agenda 
Zuid-Holland dat een veerkrachtige arbeidsmarkt 
als doel heeft.

Blijven leren verrijkt je niet 
alleen, het voorkomt ook dat je 
over 10 jaar je baan moet afstaan aan 
iemand bij wie een leven lang ontwikkelen 
wel de norm is.
Daphne Swart, programmamanager

““
““ Onze agenda ‘verbeteren digivaardigheden’ d.d. april 2022. Deze agenda is aan 

veranderingen onderhevig. Voor de meest actuele agenda ga naar  

www.itcampus.nl/onze-agenda.

Rotterdamse jeugd op voorsprong

Expeditie Digitaal digitaal burgerschap P-TECH

010 Veilig Online

WG Digitale Geletterdheid

Make and Xperience

digitalisering mkb

Digiwerkplaats Rijnmond MKB Digicafé

Next Healthcare Professional

The Urban Issue Solvers

zorg op afstand

inzicht vraag & aanbod opleiden voor digitale zorg

adaptatie digitale technieken

P-TECH Zorg & Welzijn

Next Maritime Professional

TekkieWordenWeek Rotterdam beroepsbeeld

behoeften- en competentiescan

maritiem / logistiek datalab

scholingsvoucher

Next Education Professional

digibuddies learning community afstandsleren

NEXT-app verrijken & versnellen onderwijs

leven lang ontwikkelenleven lang ontwikkelen

op volle kracht
In een jaar tijd heeft IT Campus Rotterdam maar 
liefst acht nieuwe vacatures kunnen vervullen 
voor #teamcampus. Alle programma’s binnen 
verbeteren digivaardigheden hebben nu hun 
eigen projectleider en ook in  de teams zijn 
vacatures ingevuld. Komend jaar verwachten we 
nog verder te groeien om de ambities van onze 
programma’s te kunnen realiseren. 
bekijk onze actuele vacatures op itcampus.nl/werken-bij
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Expeditie Digitaal
Een goed begin is het halve werk. 
Met Expeditie Digitaal nemen we 
schoolleiders en hun werkgroepen 
mee op een inspirerende reis die leidt 
tot een duidelijke visie en plan van 
aanpak om digitale geletterdheid in 
het lesaanbod te verankeren. Expeditie Digitaal 
omvat inspiratiebijeenkomsten, werksessies en 
persoonlijke begeleiding. Met het gemaakte plan 
van aanpak zijn scholen in staat weloverwogen 
keuzes te maken voor het lesaanbod in de klas. 

digitaal burgerschap
IT Campus Rotterdam ondersteunt initiatieven om 
digitale geletterdheid van de jeugd te stimuleren. 
In samenwerking met Future NL, Stichting 
Digisterker en Robeco is een gratis lesmodule  
ontwikkeld voor leerlingen in het vmbo omdat zij 
vanaf 16 jaar steeds vaker met de digitale overheid 
te maken krijgen. 
Elke les in de  serie van vijf start met een video in de 
belevingswereld van de kinderen. Dit schooljaar 
wordt de lessenserie ingezet op diverse vmbo-
scholen via het netwerk van IT Campus Rotterdam. 

Rotterdamse Jeugd op Voorsprong

De Rotterdamse jeugd is onze toekomst. Om hen voor te bereiden op de digitale arbeidsmarkt moeten we 
investeren in de digitale wend- en weerbaarheid van deze 93.000 (onderzoek010.nl) schoolgaande kinderen 
met kansengelijkheid en inclusiviteit als uitgangspunten. We richten ons specifiek op de ontwikkeling van 
digivaardigheden in het primair (po), voortgezet (vo) en speciaal (so) onderwijs. Ons uitgangspunt is dat 
jonge Rotterdammers digitaal vaardig aan een vervolgopleiding kunnen starten. In nauwe samenwerking 
met onderwijsbesturen, kennispartners, bedrijven en Gemeente Rotterdam ontwikkelen we projecten om de 
Rotterdamse jeugd op voorsprong te brengen.

Wilma van Raamsdonk 

projectleider po/vo
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werksessie Expeditie Digitaal

Make and Xperience
Enthousiast zijn we ook over de samenwerking 
met RDM Next en GameTailors waarin kinderen 
via een serious game kennismaken met diverse 
digitale technologieën zoals big data, 3D-printen, 
Internet of Things, machine learning, robotica 
en cybersecurity. Synchroon aan de acht levels 
van de game krijgen ze praktijkles in het te 
ontwikkelen MaX-lab bij IT Campus Rotterdam.
In 2022 wordt de game ontwikkeld, om in het 
schooljaar 2023-2024 breed in het vmbo-
onderwijs ingezet te kunnen worden.  

P-TECH
P-TECH  is een internationaal bewezen onderwijs-
model dat leerlingen in het vmbo een beter en 
waarheidsgetrouw beeld geeft van (kansrijke)
beroepen. We verzorgen P-TECH voor twee 
SmartTech klassen van het Zuiderpark College. 
Carrière inspiratoren komen in de klas voor 
een gastles, workshop of gaan in gesprek met 
leerlingen over hun beroep. Ook verzorgen 
we excursies die bijdragen aan een betere en 
weloverwogen profielkeuze om schooluitval in 
het beroepsonderwijs terug te dringen.

010 Veilig Online
De wereld om ons heen verandert. 
Steeds meer zaken worden 
digitaal en online geregeld. 
Voor veel Rotterdammers gaan 
de ontwikkelingen te snel. Zij hebben geen of 
beperkt toegang tot de benodigde hardware, 
weten niet hoe het werkt en tegelijkertijd 

zijn voor hen steeds minder manieren 
beschikbaar om deel te nemen via offline 
routes. We bundelen de krachten met LMC-VO,  
Techniek College Rotterdam en Gemeente 
Rotterdam om Rotterdammers gratis lessen aan 
te bieden voor digiwend- en weerbaarheid. 

werkgroep digitale geletterdheid
In Rotterdam zetten we ons gezamenlijk in voor 
de jeugd. ICT-coördinatoren van de stafbureaus 
van onderwijsbesturen, kennispartners en advi-
seurs hebben zich verenigd in de werkgroep 
digitale geletterdheid om kennis uit te wisselen, 
ervaringen te delen, uitdagingen met elkaar te 
bespreken en gezamenlijk initiatief te nemen met 
de Rotterdamse leerling als centraal speerpunt. 
Zo ondersteunen we de ontwikkeling van digitale 
geletterdheid in het curriculum. le
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next maritime professional 

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industrieelcomplex van Europa en heeft ruim 350.000 (in)directe 
werknemers (Havenmonitor, 2021). Ook hier veranderen banen en ontstaan nieuwe door bijvoorbeeld robotisering 
en automatisering. Ketens veranderen en tegelijkertijd neemt de vraag naar de juiste digitale competenties toe 
bij vrijwel alle functies in verschillende sectoren. Steeds meer werknemers krijgen te maken met digitalisering. 
Om hun werk nu en in de toekomst goed te kunnen doen, is het belangrijk dat zij vertrouwd raken met deze 
ontwikkeling en dat ze bijblijven. Hierdoor vergroten zij hun waarde op de arbeidsmarkt en worden ze mobieler.

Humphrey Tellings 

projectleider maritiem
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Next Maritime Professional is als één van de 
eerste programma’s van IT Campus Rotterdam in 
2020 van start gegaan en heeft intussen al mooie 
resultaten opgeleverd:

 ruim 530 potentiële IT’ers voor de haven zijn 
bereikt

 260 scholingsvouchers aangevraagd
 ruim 60 bedrijven participeren
 onderwijsvernieuwing in 4 opleidingen

Het programma loopt in 2022 van fase 1 over naar 
fase 2 in samenwerking met Port of Rotterdam, 

Deltalinqs,  STC, Hogeschool Rotterdam, ITPH 
Academy, MRDH en Provincie Zuid-Holland. Next 
Maritime Professional richt zich in beide fasen op 
studenten en (niet) werkenden. 

inventarisatie behoeften en competenties
In navolging van de behoeftenscan bij bedrijven 
voor IT-talent, voert Next Maritime Professional 
in fase 2 een scan uit naar de gewenste digi-
vaardigheden voor (toekomstige) beroepen in  
de haven. In samenwerking met onze onder-
wijspartners stimuleren we bedrijven om een 
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competentiescan onder medewerkers af te 
nemen om inzicht te krijgen in de gap tussen 
beide. Vanuit deze gap stimuleren we opleiders 
om gericht (bij)scholingsaanbod te ontwikkelen 
en activeren we werkgevers om hun medewerkers 
te laten bijscholen.

TekkieWordenWeek Rotterdam
Na het succes vorig jaar organiseren we in mei 
opnieuw de TekkieWordenWeek Rotterdam. 
Drie dagen lang inspireren we toekomstig 
haventalent met workshops, gastlessen en 
bedrijfsbezoeken in en rondom het RDM 
terrein. In het najaar willen we vergelijkbare 
inspiratiedagen organiseren voor (niet) 
werkenden. 

De TekkieWordenWeek Rotterdam wordt 
ontwikkeld in samenwerking met onder 
andere Techniek College Rotterdam, Hoge-
school Rotterdam, STC, Port of Rotterdam, 
RDM Rotterdam, Deltalinqs en TechConnect. 

en stellen we beschikbaar aan het voortgezet, 
beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. We 
dragen hiermee actief bij aan een positieve  
beeldvorming van de Rotterdamse haven. 

Rotterdamse scholingsvoucher
De arbeidsmarkt verandert continu. In sommige 
sectoren zijn er veel vacatures, zo ook in de 
ICT, logistiek en techniek. Tegelijkertijd zijn 
ook veel mensen op zoek naar (ander) werk en 
baanzekerheid. Met een passende om-, her- 
of bijscholing kunnen zij zichzelf ontwikkelen 
richting kansrijk werk, ook in de maritieme sector. 

IT Campus Rotterdam continueert de inzet op de 
Rotterdamse scholingsvoucher die Gemeente 
Rotterdam beschikbaar stelt. Zo investeren 
we in Rotterdammers en in de veerkracht van 
de Rotterdamse economie. Next Maritime 
Professional draagt bij met een duidelijk overzicht 
van het (bij)scholingsaanbod voor (kansrijke) 
banen in de maritieme sector en begeleiding.   
 
ontwikkeling maritiem / logistiek datalab 
Wie droomt er niet van een ‘community of 
practice’? Een datalab als platform waar 
studenten, docenten, lectoren en maritieme 
/ logistieke professionals samenkomen om 
samen te werken aan interessante vraagstukken, 
zoals smart logistics en maritime innovations. In 
samenwerking met verschillende partners wordt 
een businessplan gemaakt om dit maritieme 
datalab te realiseren! 

beroepsbeeld maritieme sector
Het beeld dat mensen hebben van het werken 
in de haven strookt niet helemaal met de 
werkelijkheid.  IT Campus Rotterdam neemt het 
initiatief om inspirerende videoportretten te 
maken van veranderende en nieuwe beroepen  
in de maritieme sector. Deze portretten ontwik-
kelen we voor diverse doelgroepen en zetten  
we in bij o.a. de TekkieWordenWeek Rotterdam, 
P-TECH (Rotterdamse jeugd op voorsprong) 
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verbeteren digitale vaardigheden

next healthcare professional

Digitalisering en de inzet van zorgtechnologie in de zorgsector is niet meer weg te denken. Om zorg te continueren 
tijdens de coronacrisis zijn videobellen en telemonitoring sterk in opkomst. Nieuwe technieken vragen ook nieuwe 
vaardigheden van de ruim 265.000 werknemers in de sector (CBS, AZW, Rijnmond Q3 2021). IT Campus Rotterdam 
bundelt de krachten met bedrijven, onderwijs en overheid in Next Healthcare Professional. In de eerste fase van het 
programma richten we ons in het bijzonder op bijscholing van digivaardigheden van bestaande zorgprofessionals 
door passend aanbod te creëren. 

Annemiek van Workum  

projectleider zorg a.i
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Next Healthcare Professional heeft als doel het 
versnellen van de ontwikkeling van gericht (bij)
scholingsaanbod voor personeel in de zorg op 
basis van de vraag naar digitale vaardigheden in 
de regionale zorgsector. In 2022 en 2023 werken 
we daarvoor aan zes projecten. 
Het programmaplan is ontwikkeld in 
samenwerking met Erasmus MC, De Rotterdamse 
Zorg, Rotterdam e-Health Agenda, Hogeschool 
Rotterdam, Albeda, Zadkine, ITPH Academy 
en Gemeente Rotterdam. Gedurende fase 1 
ontwikkelen we met de digiboard healthcare, 
onze adviesraad,  het programmaplan voor fase 2.

inventarisatie vraag en aanbod bijscholing
Samen met onderwijs en zorgpartijen in de 
regio maken we een overzicht van beschikbaar 
– publiek en privaat - bijscholingsaanbod voor 
zorgpersoneel. We inventariseren de vraag naar 
digivaardigheden in de zorg en definiëren hiermee 
de ‘gaps’ in het onderwijsaanbod. 

opleiden voor digitale zorg
Met ons advies voor regionale onderwijs-
ontwikkeling stimuleren we onderwijspartijen 
gerichte bijscholing te ontwikkelen. We maken 
slimme verbindingen met zowel publieke 
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als private opleiders en stimuleren snelle 
opschaling naar andere zorginstellingen. In fase 
één willen we minimaal één nieuw of aangepast 
bijscholingstraject aanbieden aan de sector. 

The Urban Issue Solvers
Het beproefde challenge format van IT Campus 
Rotterdam en Scamander krijgt een vervolg binnen 
Next Healthcare Professional. Toekomstige IT- en 
zorgmedewerkers werken samen ideeën uit voor 
maatschappelijke issues in de zorg. Onder leiding 
van Scamander wordt een schaalbaar en duurzaam 
prototype ontwikkeld voor implementatie in de 
zorg. Studenten, zorgprofessionals en bedrijven 
hebben een actieve rol in The Urban Issue Solvers. 

kick-off Next Healthcare Professional

P-TECH zorg & welzijn 
Next Healthcare Professional ondersteunt P-TECH 
(Rotterdamse jeugd op voorsprong) door invul-
ling te geven aan het zorg & welzijn onderdeel. 
We verzorgen gastcolleges, workshops, bedrijfs-
bezoeken en rolmodellen voor een waarheidsge-
trouw beroepenbeeld van de zorg voor 
vmbo-leerlingen. 

Het programma Next Healthcare 
Professional is een belangwekkend,  
kansrijk en een urgent thema!
Ingrid Tuinenburg, directeur, Albeda Zorgcollege

““
““zorg op afstand

Tijdens de coronacrisis zijn virtuele consulten 
en thuismonitoring versneld ingevoerd. Gere-
geld leidt dit tot onvermogen en weerstand 
bij zorgpersoneel. In 2020 startten we het 
succesvolle project Zorg op Afstand in het 
Erasmus MC om zorgverleners en patiënten te 
begeleiden bij videoconsulting. In ons programma 
streven we naar opschaling van dergelijke 
ondersteuningsinitiatieven op de werkvloer waar-
in studenten een belangrijke rol spelen. 

adaptatie van digitale technieken 
Innovatie van digitale technieken heeft impact op 
de manier van werken in de zorg en vraagt nieuwe 
competenties van zowel de zorgverlener als de 
cliënt en diens mantelzorger. In samenwerking 
met onze partners definiëren we kritische 
succesfactoren voor implementatie en opschaling 
van zorginnovaties.  Deze worden samengevat 
in een richtlijn om adaptatie van en inzet van 
e-health oplossingen snel te laten groeien. 
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next education professional 

In het Rotterdamse onderwijs zijn bijna 31.000 mensen werkzaam (EVR 2021), waarvan velen uitdagingen ervaren 
die te maken hebben met digitalisering. Hoe geef je online les? Hoe maak je als docent optimaal gebruik van 
digitale middelen? Welke nieuwe kennis moet overgebracht worden? Al deze vragen komen neer op een belangrijk 
thema: we moeten docenten in staat stellen om kennis en vaardigheden op te doen waardoor zij deze kunnen 
overbrengen op leerling en student. IT Campus Rotterdam ontwikkelt daarom met het Rotterdamse onderwijs het 
programma Next Education Professional.

Daphne Swart 

programmamanager

In 2020 ging het onderwijs van de ene op de 
andere dag over op digitaal lesgeven. Al het 
docerend personeel móest direct schakelen. In 
deze periode is duidelijk aan het licht gekomen 
dat de digivaardigheden van deze groep lang 
niet optimaal zijn. IT Campus Rotterdam neemt 
het initiatief om het programma Next Education 
Professional te ontwikkelen. Een programma 
met actiegerichte projecten voor zowel de 
ontwikkeling van basis digivaardigheden als 
beroep specifieke digivaardigheden voor het 
gehele Rotterdamse onderwijskorps. 

De reeds gemaakte plannen voor ondersteuning 
van personeel in het primair en voortgezet 
onderwijs worden komend jaar verder uitgewerkt.  
Daarnaast gaan we in 2022 Next Education 
Professional verder ontwikkelen in samenwerking 
met het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.  

digiboard education
Voor de juiste aansluiting van het programmaplan 
bij de ambities en uitdagingen van het Rotterdamse 
onderwijs, richten we het Digiboard Education in. 
Bestuurders adviseren ons bij de ontwikkeling 
van het programma Next Education Professional.

foto
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Rotterdamse digibuddies
Vooruitlopend op het programma ontwikkelden 
we de Rotterdamse Digibuddies als antwoord op 
de uitdagingen waar Stichting BOOR en Techniek 
College Rotterdam voor staan. De Rotterdamse 
Digibuddies is een kwalitatief stageprogramma 
voor ICT-studenten van Techniek College Rotter-
dam. Zij gaan aan de slag als digibuddy in het 
basisonderwijs en ontzorgen scholen door het 
onderhouden van en oplossen van problemen 
in de ICT-infrastructuur én ze begeleiden onder-
wijspersoneel actief bij het ontwikkelen van 
digivaardigheden. Bovendien hebben we met 
dit initiatief een leerwerkplaats gecreëerd voor 
toekomstig onderwijspersoneel. 

Komend jaar willen we de digibuddies ook 
introduceren bij andere onderwijsbesturen en 
studenten van andere opleidingen betrekken. 

leven lang ontwikkelen
IT Campus Rotterdam is groot voorstander 
van een leven lang ontwikkelen. In onze 
next professional  programma’s willen we 
mensen informeren, inspireren en activeren 
om zich continu te ontwikkelen. Binnen 
Next Education Professional willen we een 
laagdrempelige app ontwikkelen waarin korte 
tests gedaan kunnen worden en e-learnings 
op maat worden aangeboden. Natuurlijk is de 
app ook geïntegreerd met de online learning 
community waardoor docenten gemakkelijk 
met elkaar in contact komen. 

learning community afstandsleren
De werkgroep afstandsleren (vergroten IT-talent) 
leidt tot een online learning community met als 
thema digitale didactiek. Een kennishub waar 
straks het gehele docentenkorps terecht kan om 
kennis en ervaring op te halen en te delen en met 
elkaar in contact komt. 

verrijken en versnellen onderwijs
In samenwerking met onderwijsbesturen en  
opleidingen in de stad willen we nieuwe of aan-
gepaste onderwijsmodules ontwikkelen om 
docenten digivaardig te maken. We maken  
onderscheid tussen basis digivaardigheden  
(21st Century Skills) en beroep specifieke digi-
vaardigheden. Naast online didactiek moeten 
docenten zich immers ook bekwamen in nieuwe 
technologiën in de sectoren waarvoor
ze studenten opleiden.
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Digiwerkplaats Rijnmond
Met de komst van Digiwerk-
plaats Rijnmond wordt het 
Rotterdamse beroepsonderwijs 
naar een ‘next level’ getild. 

Studenten van verschillende opleidingen en 
verschillende instellingen werken op innovatieve 
wijze samen aan opdrachten vanuit het mkb 
(2-49 medewerkers). Deze multilevel en 
multidisciplinaire samenwerking is een win-win-
win situatie: voor het onderwijs, de ondernemer 
én de student!

Na een voorbereidende fase is Digiwerkplaats 
Rijnmond officieel van start gegaan in sep-
tember 2021. Studenten van deelnemende 
onderwijsinstellingen Albeda, Zadkine, Techniek 
College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en 
Hogeschool Inholland werken aan digitale 
vraagstukken op het gebied van online sales, 
online en social marketing, webontwikkeling en 
privacy & security.
Digiwerkplaats Rijnmond is hét loket in de regio 
voor de mkb-ondernemer die de eerste of 
tweede stap wil nemen in het digitaliseren van 
zijn bedrijf. Deelname is voor de ondernemer 

digitalisering mkb

Het mkb is de motor van de economie. Ruim 99% van de 63.500 bedrijven in Rotterdam heeft minder dan 100 
medewerkers (Onderzoek010, 2020). Digitalisering biedt kansen voor bedrijven om hun productiviteit te verhogen. 
Technologische innovaties in het mkb kunnen bijdragen aan nieuwe groei van de economie. Door het versterken 
van het human capital, dragen we bij aan de versterking van het economisch klimaat in de stad. IT Campus 
Rotterdam is trotse initiatiefnemer van Digiwerkplaats Rijnmond en MKB Digicafé.
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Met dit traject worden we écht uitgedaagd. 
Op deze manier ontwikkelen wij ons nog 
beter. Als student leer je hier zo veel van.
Fabienne Braat, student, Hogeschool Rotterdam
““

““

geheel gratis! Na een intakegesprek met de 
relatiemanager wordt de ondernemer gekoppeld 
aan een speciaal samengesteld talententeam dat 
met het vraagstuk aan de slag gaat. De studenten 
werken samen aan een advies op maat voor de 
ondernemer en kunnen hierbij gebruik maken 
van de kennis en kunde van expert bedrijven. 
Het resultaat is een adviesrapport op maat met 
praktische handvatten om direct mee aan de slag 
te kunnen. De digitale werkplaats wil in 3 jaar tijd 
minimaal 500 ondernemers op weg helpen. 

en Haaglanden. Het MKB Digicafé informeert en 
inspireert ondernemers en beweegt deze tot 
actie via de digitale werkplaatsen. In 2021 
organiseerden we MKB Digicafé’s over online 
veiligheid en weerbaarheid, online & social 
marketing, kansen van AVG, custom relationship 
management en online klantcontact. Nu onder-
nemers hun klanten / cliënten weer fysiek kunnen 
ontvangen, ontwikkelen we in het voorjaar 2022 
een nieuw concept voor het MKB Digicafé dat 
aansluiting vindt bij de wensen, behoeften en 
beschikbaarheid van ondernemers in de regio’s. 

Het MKB Digicafé is een samenwerking van 
IT Campus Rotterdam, Security Delta, Dutch 
Innovation Factory, MKB Digiwerkplaats 
Haaglanden, Digiwerkplaats Rijnmond, MRDH, 
Gemeente Rotterdam en MKB010>>Next.  

Digiwerkplaats Rijnmond is een initiatief 
van IT Campus Rotterdam in samenwerking 
met het beroepsonderwijs, MKB Rotterdam 
Rijnmond, VNO-NCW Rotterdam-Rijnmond, 
Rabobank, Ministerie EZK, Gemeente Rotterdam, 
MKB010>>Next, Gemeente Schiedam en Provincie 
Zuid-Holland. 

MKB Digicafé 
Tijdens de coronacrisis vonden 
bijeenkomsten online plaats. 
Dé gelegenheid om een online 
initiatief te starten voor onder-
nemers in de regio’s Rijnmond 
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programmamanager
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  verbeteren digitale vaardigheden
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bekers voor nieuwe collega’s

hybride vergaderen

oplevering The Urban Issue Solvers

alles op een rijtje

overleg Next Healtcare Professional

opnamen MKB Digicafé

innovatie innovatie 
& experiment

foto: Shutterstock
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Rotterdam bruist van de energie en goede initiatieven. Binnen innovatie & experiment participeert IT Campus 
Rotterdam in fieldlabs, onderzoek en pilots die bijdragen aan een toekomstbestendige stad met economische 
groei. In deze vierde pijler geven we onszelf ruimte om aan te sluiten bij initiatieven in de stad, innovaties te 
ontwikkelen of te experimenteren. Al meer dan eens heeft een initiatief, gestart als innovatie of experiment, een 
vaste plek gekregen in onze pijlers ‘vergroten IT-talent’ en ‘verbeteren digivaardigheden’. 

responsible ai
Artificial Intelligence is bezig aan een flinke 
opmars. In grootstedelijk samenwerkingsverband 
wordt onderzoek verricht naar verantwoorde 
AI-oplossingen voor bedrijven en instellingen. 
We beogen in co-creatie een methodologie 
te ontwikkelen die helpt om AI oplossingen te 
ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. 
Gezamenlijk creëren we hét nationale centrum 
voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van 
Responsible Applied AI.

TalentHub op Zuid 
De Talenthub op Zuid beoogt duurzame groei op 
Zuid door het bieden van een community voor 
vroegtijdig schoolverlaters. Jongeren worden 
begeleid om hun talent te ontdekken en te 
ontplooien en basisvaardigheden te ontwikkelen 
die nodig zijn voor duurzame arbeidsparticipatie. 
In samenwerking met bedrijven, onderwijs en 
overheid begeleiden we hen met succesvolle 
trajecten naar kansrijke sectoren.

Digging2Serve
Digging2Serve richt zich op internationaal 
ondernemerschap van de mkb-dienstensector. 
Digitaal contact is sterk toegenomen tijdens 
corona en is een blijvende trend. Digging2Serve 
beoogt een toolbox aan te reiken aan het 

mkb met internationale aspiraties dat inzicht 
en handvatten geeft in het proces en de 
samenstelling van een samenhangende strategie 
bij de internationalisering van diensten.

CILOLAB
CILOLAB is het living lab voor duurzame 
stadslogistiek waar grootstedelijke partners 
samenwerken om inzicht te krijgen door  oplos-
singen te ontwikkelen en te implementeren om zo 
zero-emissie alternatieven voor alle stakeholders 
te bieden in verschillende steden. 

  innovatie & experiment 

lancering Talenthub op Zuid

RDM
Op een plek zo rijk aan technologische historie, 
draagt IT Campus Rotterdam bij aan het vorm-
geven van de nieuwe (haven)stad! Naast dat we 
meestal zeer actiegericht te werk gaan, sluiten 
we ons ook graag aan bij onderzoeksinitiatieven. 
IT Campus Rotterdam verrijkt die onderzoeken 
met het brede regionale netwerk. Onze partners 
kunnen hierdoor laag-drempelig participeren 
en de vruchten plukken van de innovaties en 
infrastructuren die met verenigde krachten 
worden ontwikkeld. 
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  partner worden   verhuur

IT Campus Rotterdam verwelkomt maandelijks 
nieuwe partners. Benieuwd hoe wij versnelling 
kunnen organiseren op jouw digitale uitdaging? 
Of wil je net als andere partners de krachten 
bundelen in de regio? We komen graag met je in 
contact!

Partners van IT Campus Rotterdam hebben 
een streepje voor. Je krijgt als eerste toegang 
tot onze agenda en kunt direct instappen in 
lopende programma’s en projecten. Daarnaast is 
IT Campus Rotterdam de juiste partner om voor 
jouw organisatie het verschil te maken op het 
versterken van IT- en digitale vaardigheden van 
het human capital. 

Verken met ons de mogelijkheden in een 
persoonlijk gesprek. Ben je enthousiast? Dan 
pakken we direct door met een inhoudelijk 
gesprek met de betreffende projectleiders en 
bekrachtigen we onze samenwerking. 

Neem contact op met Marijn Roelof voor een 
kennismaking via marijn.roelof@itcampus.nl. 

Het hoofdkantoor van IT Campus Rotterdam is 
gevestigd op het RDM terrein, dé innovatieve 
hotspot van Rotterdam. Onze locatie biedt ruimte 
aan kleine en grotere gezelschappen met prachtig 
uitzicht op de Maas. Onze locatie is per watertaxi, 
bus en auto goed bereikbaar en er is ruime gratis 
parkeergelegenheid voor de deur.  

Wil jij gebruik maken van onze locatie voor 
onderwijs, een vergadering of een event? Dat kan! 
We bieden je een inspirerende kleurrijke, ruime 
locatie met veel daglicht, ruimte voor een plenaire 
bijeenkomst, veel gelegenheid om in groepen te 
werken en verschillende opstellingen. De gehele 
ruimte biedt plaats aan meer dan 300 personen, 
maar is ook zeer geschikt voor kleinere groepen 
door de slimme indeling. 

Meer weten? Anita Korendijk staat voor je klaar! 
Mail naar anita.korendijk@itcampus.nl.

Als trotse partner leveren we in de regio 
Rotterdam een bijdrage met beroeps- 
gerichte IT-opleidingsprogramma’s voor  
de ontwikkeling van digitale skills.
Michiel Hameete, ITPH Academy

““
““

  #teamcampus

Let’s keep in touch!
Benieuwd wat IT Campus Rotterdam voor jou 
kan betekenen? Neem contact op!
     010-310 1000
     info@itcampus.nl 
     Scheepsbouwweg 11, 3089 JW Rotterdam
     www.itcampus.nl
     itcampus
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