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IT Campus Rotterdam organiseert en faciliteert met 
veel toewijding samenwerkingen tussen onderne- 
mers, opleiders en overheid. Het grote doel: samen 
sneller meer digitaal talent opleiden en aan het  
werk krijgen in onze prachtige stad Rotterdam.  
Maar gezamenlijk opleiden, met oog en liefde voor 
talent en zonder onderlinge strijd, is geen vanzelf-
sprekendheid. 

Een gezamenlijke agenda die zorgt voor een duur- 
zame transitie. Het klinkt zo logisch. Dit vereist visie 
op de toekomst en daar ook verantwoordelijkheid 
voor nemen: het organiseren van capaciteit, midde-
len en flexibiliteit. We zijn dan ook trots dat we steeds 
meer partners aantrekken met de juiste mindset en 
die ‘krachten bundelen’ in het DNA hebben zitten. 

Samenwerken is serieus werk en daar ondersteunt 
IT Campus Rotterdam graag bij. We creëren samen- 
werkingen door te ontzorgen, dezelfde taal te leren  
spreken en door met elkaar te bouwen op vertrou- 
wen. Elkaar leren kennen, zaken delen, elkaar wat 
gunnen, tot afstemming komen en onderlinge afhan- 
kelijkheid beter benutten. Met gebundelde krachten 
kunnen we versneld de stad veranderen. 

IT Campus Rotterdam draagt bij aan verandering 
door talent meer en sneller kansen te bieden. We 
lopen graag fier aan kop (en dus in de wind) om het 
goede voorbeeld te geven. ‘Wat in het klein kan, 
kan in het groot ook’ is ons motto, Daarmee nodigen 
we iedereen van harte uit zich aan te sluiten bij  
ons netwerk en klein met ons te beginnen. Met  
veel liefde en hard (samen)werken verbinden we 
Rotterdam(mers) met morgen. 

Marijn Roelof, directeur
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  in het kort

Digitalisering is een feit. Banen veranderen en vereisen nieuwe vaardigheden van het human capital. In  
Rotterdam is exponentiële groei nodig op gebied van IT en de ontwikkeling van digitaal talent. Om het schrijnende 
tekort aan IT-talent aan te pakken, moet de stad duurzaam in staat zijn voldoende talent te interesseren en 
te enthousiasmeren voor de IT-arbeidsmarkt. Al het potentieel talent moet worden aangesproken en gelijke  
kansen geboden krijgen. IT Campus Rotterdam is trots dat we met onze integrale aanpak waarde toevoegen  
en oplossingen kunnen bieden aan de stad. 

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

onze aanpak
IT Campus Rotterdam is een snelgroeiende netwerkorga-
nisatie die zich afgelopen vier jaar in de stad heeft ont-
wikkeld en gepositioneerd als een herkenbaar en erkend 
samenwerkingsverband. We zijn het kloppende hart van 
structurele publiek-private samenwerking tussen onder-
wijs, overheid en bedrijfsleven (figuur 1). We nemen initi-
atief, zijn creatief en werken planmatig en actiegericht. 
Dit doen we vanuit een onafhankelijke, neutrale positie. 
We spelen in op de behoeften van onze partners en ver-
binden vraag, aanbod en ambities met elkaar. We optima-
liseren bestaande en initiëren nieuwe samenwerkings-
structuren tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven en 
ontzorgen onze partners.

We hebben onze strepen verdiend als actiegerichte en 
zeer daadkrachtige partij met een integrale aanpak die 
is geborgd in onze samenhangende agenda. Deze zorgt  
ervoor dat we op korte en lange termijn duurzaam impact 
maken voor ontwikkeling van (toekomstig) human capital 
in de regio. Onze agenda is gebaseerd op vier pijlers  
verbinden Rotterdam, vergroten IT-talent, verbeteren 
digivaardigheden en innovatie & experiment. 

figuur 1. samenwerkingsverband

IT Campus Rotterdam is pure noodzaak

Vol nieuwe energie stapte ik in januari 2017 in de leuke club VNO-NCW Rotterdam-Rijnmond. 
Als welkom kreeg ik direct een opdracht: “Ron, zet een IT Campus op voor Rotterdam”. Ik ben 
eerst gaan uitzoeken wat de achtergrond en noodzaak van een IT Campus zou kunnen zijn. 
En… de vraag aan mij bleek zeer terecht. Rotterdam heeft nog heel veel te doen als het gaat 
om IT-talent én kennis. In die tijd kozen slechts 4.000 studenten van de 100.000 studenten in 
het beroepsonderwijs voor een IT-opleiding. Het IT-bedrijfsleven schreeuwde (en schreeuwt) 
om mensen en ook breder in het Rotterdamse werkveld én de maatschappij was er te weinig 
aandacht voor IT. Rotterdam Partners had het ook al eerder geroepen. Het was duidelijk: er 
moest een IT Campus Rotterdam komen!

Op 29 oktober 2018 opende wethouder onderwijs Kasmi officieel de deuren van IT Campus 
Rotterdam. Inmiddels is de campus een begrip in de regio en voert regie op de human capital 
agenda voor IT-talent. We hebben ruim 60 partners aangesloten, het onderwijs doet mee van 
primair onderwijs tot universiteit en Gemeente Rotterdam steunt IT Campus Rotterdam op 
een voorname manier.

De opdracht is groot en wij zijn er nog lang niet. De tekorten zijn echter zeer urgent. Meer 
mensen moeten kiezen voor techniek en IT. Zonder goede mensen komt de economie tot 
stilstand. Ook in het kader van leven lang ontwikkelen zou er meer om-, bij- en herscholing 
plaats moeten vinden in en naar het vakgebied. IT Campus Rotterdam pakt deze opgave in 
het bijzonder aan. Er is zoveel potentieel talent in deze regio. Laten we mensen verleiden tot 
een prachtige loopbaan in de IT!

IT Campus Rotterdam bouwt stevig door met een enthousiast en flexibel team dat wat mij  
betreft waardering en lof verdient voor de resultaten in de korte periode. Dus word ook  
partner en profiteer van ons netwerk!

Ron Kooren, bestuursvoorzitter IT Campus Rotterdam
Meer lezen?
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figuur 2. doelgroepen & doelstellingen

  in het kort

feiten &
cijfers

doelgroepen & doelstellingen
Samen met onze partners ontwerpen en ontwikkelen we 
programma’s en projecten om onze twee hoofddoelstel-
lingen invulling te geven. Dit doen we voor alle Rotter-
dammers: voor jeugd, studenten, (niet-)werkenden en 
ouderen (figuur 2). Via experimenten en pilots laten we in 
het klein zien wat in de toekomst in het groot kan. Succes-
volle pilots schalen we op en zo verleggen we grenzen 
binnen de regio met vernieuwende samenwerkingen.

meerjarenstrategie 
Rotterdam wil in 2030 een duurzame, inclusieve en di-
gitale voorbeeldstad zijn. Deze ambitie levert stevige 
uitdagingen op en een aantal immense transitievraag-
stukken. Om deze transitie vorm te geven zijn ontzet-
tend veel mensen met specifieke skills nodig: IT-skills 
zijn het meest vereist. IT Campus Rotterdam levert 
met haar meerjarenstrategie een structurele bijdrage 
aan deze opgave voor de stad. 

fase 1: 2022-2026
De focus ligt op het intensiveren en optimaliseren van 
samenwerkingen binnen de huidige infrastructuur. 
Met onze agenda dragen we direct bij aan de human 
capital agenda (war on talent):
1.  We voeren strakke regie op de human capital  

agenda die leidt tot actie;
2. We creëren doorlopende IT/digivaardige leerlijnen;
3.  We ontwikkelen een leven lang ontwikkelen  

infrastructuur die mobiliteit vergroot;

4.  We positioneren en profileren IT Campus  
Rotterdam als hét centrale loket.

fase 2: 2026-2030
In de tweede fase richt IT Campus Rotterdam zich 
met onze - dan verder ontwikkelde – agenda op  
de ontwikkeling van een nieuwe wijze van werken,  
ondersteunt door een nieuwe infrastructuur. 
1.  Modulair, flexibel en kort cyclisch opleiden (gratis) 

voor verschillende doelgroepen;
2.  Opleidingen zijn multidisciplinair en multilevel 

ingericht, over instellingsgrenzen heen en worden 
geheel digitaal ondersteund;

3.  Leren, (wonen), werken-concepten zijn gangbaar 
en beschikbaar voor alle Rotterdammers die het 
IT-domein willen betreden;

4.  IT Campus Rotterdam positioneert zich als dé 
learning community op gebied van ontwikkeling 
van IT en digivaardigheden.
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“ Wij zijn partner geworden van IT Campus 
Rotterdam, omdat zij erin geslaagd zijn een 
goede brug te slaan tussen de verschillende 
typen onderwijs en IT-uitdagingen in de 
praktijk. In onze huidige samenleving speelt 
IT een steeds grotere rol en de vraag naar  
IT-talent kan door deze samenwerking goed 
worden ingevuld. Daarnaast zien we 
dat veel organisaties onvoldoende rekening  
houden met de vergrijzing van hun 
personeelsbestand. Het is belangrijk om 
proactief op zoek te gaan en jonge mensen 
aan je te binden. IT Campus Rotterdam  
kan hier een goede rol in vervullen.” 
 
Rianne Leeuwenkamp, Datadigest

  feiten & cijfers

In alle sectoren en domeinen is het gebruik van IT en technologie onmisbaar geworden en wordt het steeds  
belangrijker deze goed in te zetten. De digitale transformatie vraagt aan de ene kant om meer en beter IT-  
en digivaardig talent en aan de andere kant om een sterke impuls in het leven lang ontwikkelen van het  
bestaande human capital op deze vaardigheden. 

leven lang ontwikkelen
Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt is een 
leven lang ontwikkelen noodzakelijk. Door de steeds 
verdere digitalisering van de arbeidsmarkt veranderen 
veel banen, verdwijnen specifieke beroepen en ontstaan 
er nieuwe functies. Het blijven ontwikkelen tijdens de 
loopbaan wordt steeds belangrijker. Bij veel bedrijven is 
de cultuuromslag naar een leven lang ontwikkelen hard 
nodig. Zowel bij werknemers, werkzoekenden en nieuw 
talent vraagt dit om de juiste mindset. Bedrijven moeten 
duurzaam investeren in de ontwikkeling van werknemers 
en van werknemers en werkzoekenden vraagt dit een  
actieve houding ten opzichte van scholing. De overheid 
stimuleert hierin door subsidies beschikbaar te stellen. 

arbeidsmarktkrapte
De IT-arbeidsmarkt blijft onverminderd oververhit. De 
spanningsindicator ‘ICT beroepen’ (UWV, 2022) laat al jaren 
zien dat er een grote spanning is tussen de openstaande 
vraag en het direct beschikbare talent in regio Rijnmond. 
Het aantal vacatures in de regio groeit exponentieel door 
de combinatie van nieuwe formatieplaatsen en het in-
vullen van bestaande (figuur 3). Het aandeel IT-bedrijven 
dat belemmeringen ervaart in de bedrijfsactiviteiten door 
het tekort groeit: in 2014 werd dit gevoeld bij 10,7% van de 
IT-bedrijven vergeleken met 43,9% in 2022 (UWV, 2022). 
De verwachting is dat het aantal vacatures komende  
jaren nog verder zal toenemen en de krapte op de IT- 
arbeidsmarkt alleen maar groter wordt. 

onbenut potentieel
De Rotterdamse arbeidsmarkt kent veel onbenut poten- 
tieel dat nog onvoldoende wordt aangesproken. Door  
het grote aantal IT-vacatures waar een hoog opgeleid  
profiel wordt gevraagd, ervaren verschillende – lager  
opgeleide - groepen een drempel om in de IT te gaan 
werken. Ook is de vermeende mannencultuur in de IT  
niet behulpzaam in het aantrekken van meer vrouwen. 
Nog steeds is er een grote disbalans tussen mannen 
en vrouwen (12% vrouwen, Techniekpact 2022) op de  
IT-werkvloer. Een derde en vierde groep onbenut po- 
tentieel zijn 120.000 werklozen (figuur 4) en circa 1.000 
statushouders (Gemeente Rotterdam, 2022). 
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figuur 3. aantal ICT-vacatures Rijnmond (CA-ICT, 2022)
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  feiten & cijfers

verbinden
Rotterdam

Het is zaak om onbenut potentieel te interesseren voor 
een kansrijk beroep in de IT. Dit kan door anders te kijken 
naar functieprofielen, gebruik te maken van jobcreatie en 
jobcarving. Maar ook flexibele, kortdurende om-, her- en 
bijscholingstrajecten en doorlopende leerlijnen kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren. Een inclusieve cultuur 
op de werkvloer is een must om nieuwe doelgroepen te 
interesseren en meer talent voor de sector te werven en 
te behouden. 

instroom en uitstroom 
Op alle onderwijsniveaus zien we dat de instroom van 
IT en aanverwante opleidingen de laatste jaren beperkt 
groeit (figuur 5), tegelijkertijd blijft de uitval te hoog.  
Positief is de stijging in het aantal ICT-gediplomeerden 
in de regio Rotterdam. De aantallen zijn echter bij lange 
na niet voldoende om de krapte op de arbeidsmarkt te  
verlichten. Het is noodzaak om de groei verder te ver- 
snellen om op termijn de stijgende vraag bij te kunnen 
houden.
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figuur 5. absolute uitstroom ICT-gediplomeerden Rijnmond (CA-ICT, 2022)figuur 4. samenstelling onbenut arbeidspotentieel (UWV, CBS 2022)

Het onderwijs is gealarmeerd en staat voor de uitdaging 
om de IT-opleidingen nog aantrekkelijker te maken voor 
nieuw (onbenut) IT-talent. Onder meer door het verrijken 
en vernieuwen van opleidingen - om mee te groeien met 
de behoefte op de arbeidsmarkt - wordt ingezet op meer 
instroom. Ook vangnetconstructies worden opgezet om 
talent na uitval te behouden voor de IT-sector. 



13

WE-IT deelakkoord 
Op 6 december werd het HCA deelakkoord WE-IT 
2.0 getekend met als doel om 3.000 mensen op te 
leiden in de richting van IT en digitalisering. Het 
deelakkoord bevat acht deelprojecten die bijdragen 
aan de doelstellingen. IT Campus Rotterdam geeft
momenteel uitvoering aan Digiwerkplaats  
Rijnmond en Next Maritime Professional.

  verbinden Rotterdam

IT Campus Rotterdam brengt bedrijven, onderwijs en overheid bij elkaar: samenwerken om samen te versnellen. 
We zijn hét loket voor partijen met vraag naar IT- en digivaardig talent in de stad. Vanuit een neutrale positie  
koppelen we partijen, faciliteren we kwalitatieve samenwerkingen, doorbreken we de paradox tussen ver- 
snellen en samenwerken en optimaliseren we talentontwikkeling. De sterke, verbindende rol die IT Campus  
Rotterdam inneemt is voorwaardelijk voor de uitvoer van onze actiegerichte agenda. Alleen met elkaar creëren  
we een robuust ecosysteem dat op duurzame wijze voorziet in de aanpak van verschillende human capital  
vraagstukken. 

regie op human capital agenda ICT

Provincie Zuid-Holland bundelt de krachten om de grote  
– en groeiende – krapte op de IT-arbeidsmarkt aan te 
pakken. Vanuit deze krachtige relatie voert IT Campus 
Rotterdam regie op de HCA ICT in Rotterdam-Rijnmond.  
We vertalen gezamenlijke doelen naar actiegerichte pro- 
gramma’s voor diverse sectoren en doelgroepen. Door 
publiek-private samenwerkingen en een integrale aan- 
pak willen we leerplekken optimaal benutten en vergro- 
ten we structureel het aanbod van IT-talent in de stad. 

IT Campus Rotterdam is met Next Maritime Professional  
en Digiwerkplaats Rijnmond trotse partner van het deel-
akkoord WE-IT. Ook met andere actiegerichte program-
ma’s verwachten we straks bij WE-IT aan te sluiten.  
Naast talent van eigen bodem, ondersteunen we ook  
nieuwe toestroom van IT-talent. Binnen het deelakkoord 
Internationaal Talent dragen we bij aan het aantrekken  
van internationaal IT-talent voor de regio. 

verbindend samenwerken

Om onze regiefunctie en samenwerkingskracht verder 
te versterken is IT Campus Rotterdam onderdeel van 
diverse netwerken. Binnen het campusnetwerk van  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag delen we kennis  
en ervaring over het initiëren en faciliteren van publiek- 

private samenwerkingen en zoeken we actief de ver- 
binding met elkaar. IT Campus Rotterdam neemt het  
initiatief om binnen het campusnetwerk een sleutelrol  
te spelen.

Provincie Zuid-Holland is een aantal robuuste publiek- 
private samenwerkingen (PPS) rijk. We versterken en for- 
maliseren in het IT-verband de samenwerking tussen 
WE-IT, Dutch Innovation Factory, Security Delta,  
Make IT Work, de digitale werkplaatsen en IT Campus  
Rotterdam. We experimenteren in het opzetten van een  
PPS-ecosysteem, waarbij onderlinge programma’s ver- 
bonden worden. Bovendien bundelen we onze krachten 
in de opzet en uitvoer van onderzoek. Zo wordt het  
bereik van de gezamenlijke campussen vergroot. Eén  
van de actuele speerpunten is om mkb’ers beter en  
meer te voorzien van IT-service en IT-talent. 

In mkb-netwerken MKB010>>Next en MKB Rotterdam- 
Rijnmond (commissie Digitalisering & Innovatie) zetten  
we ons in om initiatieven in de stad te versterken en ge- 
zamenlijk te ontplooien op het gebied van digitalise-
ring. Voor onze sectorgerichte programma’s voor onder 
meer zorg en maritiem volgen we de ontwikkelingen  
van en sluiten we aan bij de doelstellingen van diverse 
leerwerkakkoorden. 
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  verbinden Rotterdam

Door nauwe betrokkenheid bij deze agenda’s kunnen we 
onze inzet verder verbreden en dragen we bij aan de ont-
wikkeling van grote groene en digitale transities. In onze 
rol zijn we aanjager in het voorzien van scholingskansen 
voor leven lang ontwikkelen in het kader van digitale 
wend- en weerbaarheid. Ook hier zetten we vol in op het 
laten floreren van onze partners met gericht opleidings-
aanbod en participatie van het bedrijfsleven. 

duurzame partnerschappen

IT Campus Rotterdam wordt steeds beter gevonden in 
stad en regio; er is een prachtig sneeuwbaleffect aan  
het ontstaan. Wekelijks maken we kennis met nieuwe  
bedrijven, organisaties en netwerken. We breiden ons  
eigen netwerk actief uit om meer middelen en daad-
kracht te verzamelen. 

We zijn supertrots dat we sinds april 2022 ruim 15 nieuwe  
partners mochten verwelkomen en dat we de samen- 
werking met bijna alle bestaande partners hebben be- 
stendigd. Opleiders, werkgevers en overheidsinstanties 
worden van harte uitgenodigd zich als partner aan te 
sluiten bij ons netwerk om de handen ineen te slaan  
om van Rotterdam de talentmagneet te maken die het 
verdient te zijn. Want talent is vooruitgang en via voor- 
uitgang komen we bij de stad van de toekomst! 

 
“ Wij zijn zeer verheugd dat we aangesloten zijn  
bij IT Campus Rotterdam! Wij kijken uit naar een 
hele prettige en succesvolle samenwerking.” 
 
Michel Driessen, Verstegen Spices & Sauces

vergroten
IT-talent

economisch vestigingsklimaat
Rotterdam moet aantrekkelijk zijn en blijven voor onder– 
nemers. Structurele markttoegang en beschikbaarheid 
en behoud van goed opgeleid personeel zijn zeer belang- 
rijke vestigingsvoorwaarden. Vanuit onze sterke positie 
in het Rotterdamse ecosysteem en een samenwerkings- 
verband met Rotterdam Partners draagt IT Campus 
Rotterdam op gerichte wijze bij aan verbetering van het 
vestigingsklimaat van de stad. We ontsluiten steeds meer 
talent en bieden bedrijven concrete mogelijkheden om 
bij te dragen aan deze groei door participatie in onze  
programma’s. 

Samen met Stichting Ondernemersbelangen  
Rotterdam zet IT Campus Rotterdam zich in voor het 
versterken van het mkb. In het programma ont- 
moeten, scouten & matchen creëren we ruimschoots 
mogelijkheden voor het mkb om een duurzame  
verbinding te maken met verschillende (nieuwe) 
IT-opleidingen én om IT-talent vroegtijdig te ont-
moeten en te scouten. We maken hierbij gebruik van 
onze integrale agenda en verbinden projecten aan 
elkaar. Het is een win-win-win situatie:
•  Ondernemers werken samen met talent, bijvoor-

beeld wanneer zij optreden als expert bedrijf in 
Digiwerkplaats Rijnmond;

•  Onderwijs kan het opleidingspalet blijvend ver-
versen door bedrijven, bijvoorbeeld via werkveld 
adviescommissies; 

•  IT-talent krijgt een waarheidsgetrouw beeld van de 
ontwikkeling van IT- en digivaardige beroepen in 
het mkb, bijvoorbeeld via beroepsoriëntatiedagen 
en bedrijfsexcursies. 
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  vergroten IT-talent

foto Taufan Adia (snapboyz.nl)

Tebbie dáár nou gevonden? 
Tijdens de tweede editie van #hack010 probeerden 
32 studenten uit alle macht en met veel creativiteit 
de systemen van Gemeente Rotterdam binnen te 
komen. Daarbij vielen mooie prijzen te winnen voor 
de Hardste Hack, de Gekste Hack en de  
Meest ‘Tekkie’ (technische) Hack.

Er is schreeuwend behoefte aan een succesvolle ketenaanpak die de IT-talentpool vult. Door de tekorten op de 
IT-arbeidsmarkt blijft de ontwikkeling van een duurzaam ondernemersklimaat achter en staat een rem op het 
aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen waar de stad voor staat. Denk bijvoorbeeld aan de energie- 
transitie en de druk op de zorg. De rol voor IT Campus Rotterdam is helder: versnelling door samenwerking  
te bevorderen, nieuwe initiatieven te nemen, experimenteren en opschalen wat zich in het klein bewezen heeft. 

In deze pijler ‘vergroten IT-talent’ staat onze hoofddoel- 
stelling meer en beter IT-talent opleiden in en behouden 
voor Rotterdam centraal. Een ketenaanpak is hiervoor  
noodzakelijk. Dit vereist samenwerking vanuit een inte- 
grale aanpak, waarin alle ketenpartners een essentiële 
rol hebben in de groeiversnelling van meer IT-talent.

IT Campus Rotterdam neemt regie om met gebundelde 
krachten de ontwikkeling van meer en betere leerplek-
ken voor verschillende doelgroepen te realiseren en deze 
succesvol te benutten. In co-creatie met onderwijs en 
bedrijfsleven enthousiasmeren we meer jongeren en  
onbenut potentieel voor de IT-sector. Door het creëren van 
nieuwe opleidingen, verrijken van bestaande en het ont- 
wikkelen van doorlopende leerlijnen ontstaat een diver- 
siteit aan opleidingsvormen voor elke Rotterdammer. 
Bedrijven en IT-talent krijgen ruim gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten om duurzame matches te maken. 

Begin 2023 zijn onze programma’s herijkt. De ‘Rotter- 
damse Jeugd op Voorsprong’ is verbreed naar ‘vergroten 
IT-talent’ om van daaruit ook een actieve bijdrage  
te kunnen leveren aan de instroom in IT-opleidingen.  
In ‘verrijken IT-onderwijs’ ontwikkelen we met onze  
partners een variatie aan IT-opleidingen: voor elke  
Rotterdammer wat wils. In het programma ‘ontmoeten,  
scouten & matchen’ staat de connectie tussen werk- 
gevers en IT-talent centraal, maar ook hoe bedrijven 
een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het  
IT-onderwijs in de stad.

“ IT Campus Rotterdam is de driver achter veel  
samenwerkingen op het gebied van IT-talent- 
ontwikkeling. Vanuit een herkenbare en gezamen-
lijke agenda wordt er gezorgd voor versnelling en 
verandering in de regio. Er ontstaan steeds weer 
nieuwe samenwerkingen en Rotterdamse  
scholen worden ontzorgd daar waar het nodig  
en relevant is.” 
 
Zakia Guernina, lid CvB Hogeschool Rotterdam,  
bestuurslid IT Campus Rotterdam
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Het IT-onderwijspalet in Rotterdam is volop in ontwikkeling. Zowel privaat als publiek onderwijs biedt steeds 
meer IT-opleidingen aan die uiteindelijk de enorme vraag moet beantwoorden. De technologische ontwikke- 
lingen in de sector gaan echter zo snel, dat de kennisgap tussen vraag en aanbod moeilijk te dichten is.  
IT Campus Rotterdam ondersteunt het IT-beroeps- en wetenschappelijk onderwijs in de stad om extra aantrekke-
lijk te worden. We verrijken onderwijs, zetten in op doorlopende leerlijnen, pedagogisch en didactisch bekwame 
IT-docenten en organiseren in gezamenlijkheid onderwijsconcepten die alle doelgroepen kunnen bedienen.

verrijken IT-onderwijs

doorlopende leerlijnen
Een goede aansluiting tussen verschillende onderwijs- 
niveaus bevordert de doorstroom. Een doorlopende  
leerlijn kan op basis van inhoud georganiseerd worden  
(bijv. Data Science/AI en Cyber Security) of door in te  
zetten op een geleidelijke overgang met betrekking tot 
onderwijsorganisatie (pedagogisch/didactisch). Doordat 
we in nauw contact staan met de IT-opleidingen kunnen 
we partijen gericht aan elkaar koppelen om duurzame 
samenwerking in doorlopende leerlijnen te bevorderen. 
Bovendien stimuleren we multilevel en multidisciplinaire 
samenwerking tijdens de opleiding. 

springplank voor studiesucces
Het blijft lastig IT-studenten te blijven binden en boeien. 
Het studierendement is te laag en de uitval te hoog. 
Veel uitval verlaat dan het IT-domein. Door samen met 
deze groep opnieuw te oriënteren op de breedte van 
het IT-domein zijn we ervan overtuigd dat een deel van 
de uitvallers voor de IT-sector behouden kan blijven. IT 
Campus Rotterdam gaat verder met het uitbouwen van 
een structuur, waarbij uitvallers, mismatchers en school-
verlaters binnen (en buiten) het IT-domein een nieuwe 
kans krijgen om het IT-domein te (her)ontdekken met 
passend onderwijs. We zijn daarom ook trotse partner 

van de springplank Talenthub op Zuid dat zich richt op 
jongeren die vastlopen in het onderwijs of uitgevallen 
zijn. Jongeren krijgen ruimte en begeleiding om zich te 
(her)oriënteren op hun loopbaan en ontwikkelen vaardig-
heden die nodig zijn voor duurzame arbeidsparticipatie.

community IT-docenten
In 2022 werkten we samen met onze partners Techniek 
College Rotterdam, Rotterdam Academy en Hogeschool 
Rotterdam verder aan een portal voor ICT-docenten om 
hen te ondersteunen in pedagogische en (vak)didacti-
sche professionalisering. We zetten deze ontwikkeling 
verder voort met de focus op echte ontmoetingen, waar- 
bij het delen van kennis en ervaringen centraal staat. 

versneld & gericht opleiden 
We zetten ons in voor het creëren van meer IT-leerwerk-
plekken in de stad, gericht op zowel nieuw, bestaand en 
onbenut potentieel talent. We geven (private) scholings-
initiatieven de kans zich te vestigen, in te bedden en te 
groeien in Rotterdam. De initiatieven zijn een welkome 
aanvulling op het huidige palet aan opleidingen, omdat 
zij zich richten op specifieke doelgroepen en zorgdragen 
voor divers IT-talent dat ook op korte(re) termijn be- 
schikbaar is. Deze kortdurende, flexibele scholings- 
initiatieven worden ook ingezet bij de springplank voor 
studiesucces. Inmiddels hebben we succesvol be- 
middeld om The Young Digitals (online marketing), 
Techgrounds (diverse IT-opleidingen) en Make IT Work 
(IT-omscholingstraject) naar Rotterdam te halen. Vele  
tientallen talenten zijn sindsdien door deze onderwijs- 
partners opgeleid. IT Campus Rotterdam legt succes- 
volle verbindingen met het bedrijfsleven voor deze  
nieuwe onderwijspartners.

  vergroten IT-talent

Marijn Roelof 
directeur

practoraat Go for the Cloud

versterken practoraten
Het practoraat Go for the Cloud van Techniek College 
Rotterdam ondersteunt de vernieuwing van het mbo 
IT-onderwijs op het thema cloud engineering. Een groep 
van 18 studenten heeft volgens design thinking principes 
nagedacht hoe ze de locatie van IT Campus Rotterdam 
nog meer ‘tech’ konden maken door het gebruik van 
technologieën als bewegingsensoren, nanoleafs en het 
slim inzetten van data. 

IT Campus Rotterdam faciliteert het practoraat met haar 
netwerk van bedrijven, verbindingen met andere oplei-
dingen en huisvesting. Daarnaast brengen we de ver- 
schillende practoraten van STC, Da Vinci en Techniek 
College Rotterdam met elkaar in contact om kennis te 
delen en samenwerking te stimuleren. 

Meer lezen?
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Veel bedrijven zijn op zoek naar IT-talent om te produceren, te innoveren en te groeien. Door de immense  
krapte op de IT-arbeidsmarkt is het moeilijk om deze vacatures in te vullen en stagneert economische groei. 
IT Campus Rotterdam zet met het programma ontmoeten, scouten & matchen in op het vroegtijdig in contact  
brengen van bedrijven met nieuw talent. Door onze integrale aanpak is het programma onlosmakelijk verbonden 
met andere programma’s in onze agenda.

ontmoeten scouten & matchen

De snelle opeenvolgende technologische ontwikkelingen 
zorgen voor een steeds veranderende vraag naar IT-skills 
van talent. Om continu adaptief te kunnen zijn op de  
behoefte in de markt is het belangrijk dat onderwijs en 
bedrijven een duurzame relatie opbouwen. Tegelijkertijd 
geeft het bedrijven gelegenheid om talent vroegtijdig te 
scouten en kan nieuw talent zich breed oriënteren op de 
arbeidsmarkt. IT Campus Rotterdam voert hierin de regie 
en maakt actieve koppelingen tussen alle partijen. We zijn 
ontzettend trots dat Stichting Ondernemersbelangen  
Rotterdam het programma meerjarig ondersteunt, zodat 
we een duurzame infrastructuur kunnen ontwikkelen waar- 
van onderwijs, bedrijfsleven én nieuw talent profiteert. 

werkveld adviescommissies
Om de inhoud en organisatie van het onderwijs te ver-
rijken en te vernieuwen, organiseert IT Campus Rotter-
dam in samenspraak met het beroepsonderwijs werkveld  
adviescommissies. In deze commissies nemen bedrijven 
plaats die structureel meedenken over de ontwikkeling 
van IT-opleidingen in de stad. Het onderwijs kan daardoor 
gerichter ontwikkelen om relevant en contextrijk onder-
wijs aan te bieden aan studenten. Door deze connecties 
kan ook gemakkelijker op andere vlakken samenwerking 
gezocht worden, zoals het co-creëren van onderwijs- 
modules of hybride docentschap. 

experts voor onderwijs
De rol van docenten verandert. We verwachten dat  
zij digitaal didactisch meegroeien, maar ook dat zij de 
technologische ontwikkelingen in het vakgebied waar-
voor ze opleiden nauwgezet volgen. Coachend doceren 
is een steeds vaker gehoorde term. Door experts uit het 
bedrijfsleven te verbinden en in te zetten voor workshops, 
masterclasses, gastlessen of begeleiding, dragen zij met 
actuele kennis en ervaring bij aan talentontwikkeling.  
De expert kan bovendien jong talent ontmoeten om te 
scouten voor zijn bedrijf. 

opdrachten & stageplaatsen 
IT Campus Rotterdam stimuleert bedrijven om leer- 
plaatsen te creëren voor studenten, desgewenst in multi-
level en multidisciplinaire teams. Enerzijds om capaciteit 
te vergroten, maar ook vanuit maatschappelijk én werk-
geversoogpunt. We bemiddelen zodat het bedrijf gekop-
peld wordt aan passende kandidaten voor de opdracht  
of stageplaats. 

events & hackathons
Ook buiten de klas organiseren we activiteiten met 
bedrijven en onderwijs om laagdrempelige ontmoe- 
tingen tussen werkgevers en talent te stimuleren. Zo  
creëren we infrastructuren om sneller een passende en 
dus duurzame match te maken. Initiatieven worden voor  
diverse doelgroepen georganiseerd vanuit onze inte- 
grale aanpak: van jonge jeugd tot aan werkzoekenden.  
Zo organiseerden we onder meer TekkieWordenWeek  
Rotterdam, Girls’Day, Jaarevent Digiwerkplaats Rijn-
mond en #hack010.

studenten werken aan ondernemerscase

  vergroten IT-talent

Jaarlijks organiseren IT Campus Rotterdam en  
Gemeente Rotterdam #hack010. Een eendaagse 
hackathon waar studenten van diverse onderwijs- 
instellingen en young professionals in de huid  
kruipen van een ethisch hacker. In dit multilevel en 
multidisciplinaire event treedt Gemeente Rotterdam 
op als ‘victim’ en creëert daarmee veel awareness 
voor cybersecurity in Rotterdam. Deelnemers die  
digitale kwetsbaarheden vinden worden beloond. 
Het event krijgt jaarlijks veel lof vanuit de deel- 
nemers, gemeente en bedrijven. 

Ruud Tönissen 
projectleider beroepsonderwijs

Meer lezen?
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verbeteren
digivaardigheden

Wilma van Raamsdonk 
projectleider po/vo

Het funderend onderwijs onderkent het belang van het inbedden van IT in bestaande curricula voor toekomst-
gericht onderwijs. Ook zien zij het belang om de jonge jeugd al te enthousiasmeren voor IT om de instroom 
in IT-opleidingen te verhogen. Samen met primair, voortgezet, beroepsonderwijs en bedrijven ontwikkelen we 
activiteiten en lessen om jonge Rotterdammers, binnen de curricula van het primair en voortgezet onderwijs,  
te informeren en inspireren voor IT.

Rotterdamse jeugd op voorsprong

lessen Make & Xperience 
Verwondering en in de praktijk ontdekken: die impact 
staat centraal bij het project Make & Xperience. Daarom 
ontwikkelen we in samenwerking met RDM Next en  
Game Tailors een digitaliseringscurriculum, waarin de 
theorie en de praktijk naadloos passen bij de toeleiding 
naar mbo binnen technische schoolprofielen. In school- 
jaar 2023-2024 is Make & Xperience beschikbaar voor 
scholen. Leerlingen spelen een serious game, waarin  
ze kennis maken met o.a. Internet of Things, machine  
learning en robotica en gaan er vervolgens offline in het 
MaX-lab bij IT Campus Rotterdam mee aan de slag.

talentvolle toekomst 
Talentvolle toekomst benadrukt het belang van het ont- 
wikkelen van IT- en digivaardigheden in relatie tot kans- 
rijke beroepen. Zo begeleiden we leerlingen naar een 
plek op de arbeidsmarkt, passende bij hun talent. We  
geven een uitgebreid, waarheidsgetrouw en enthousias- 
merend beeld van IT-beroepen en beroepen met een 
sterke digivaardigheid-component door o.a. inspiratie  
bezoeken, gastlessen met een actieve werkvorm in de 
klas en excursies naar bedrijven.

Voor de digivaardige projecten binnen Rotterdamse jeugd op  
voorsprong, zie p. 26.
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  verbeteren digivaardigheden

Een leven lang ontwikkelen is de nieuwe norm. Digitale vaardigheden zijn noodzakelijk om mee te doen in de 
maatschappij, maar ook bepalend voor kansen op de arbeidsmarkt. Blijf je niet bij met nieuwe (digitale) ontwik-
kelingen, dan kun je er vanuit gaan dat iemand anders je baan op termijn overneemt. IT Campus Rotterdam zet 
zich in voor sterk human capital voor de stad. Nu en morgen, van jong tot oud. Onze ambitie is álle Rotterdammers 
digitaal wend- en weerbaar! 

Binnen deze pijler ‘verbeteren digivaardigheden’ geven 
we invulling aan onze tweede hoofddoelstelling álle  
Rotterdammers digitaal vaardig: digitaal wend- en weer- 
baar. We ontwikkelen initiatieven voor de ontwikkeling 
van digivaardigheden voor de jonge jeugd, maar ook voor 
studenten, (niet-)werkenden en ouderen in de sectoren 
maritiem, zorg, onderwijs en en in het mkb.

IT Campus Rotterdam zorgt voor een planmatige, actie-
gerichte aanpak per programma. In samenspraak met  
onderwijs, bedrijfsleven en overheid vertalen we uitdagin-
gen naar concrete plannen met heldere doelstellingen. 
We nemen de regie op deze plannen, ontzorgen partij-
en bij de uitvoer en maken structurele verbindingen voor 
duurzame samenwerking in de gehele keten: voor de  
allerkleinsten tot de ouderen. Via diverse adviesraden en 
stuurgroepen kunnen alle partners de voortgang volgen 
en advies uitbrengen over tussentijdse bijstelling. 

De basis voor digitaal vaardig human capital wordt ge-
legd vanaf de basisschool. Samen met onderwijspartners 
creëren we een doorlopende reis op het gebied van digi- 
tale wend- en weerbaarheid: vanaf de basisschool tot aan 
de startkwalificatie op de (steeds meer gedigitaliseerde) 
arbeidsmarkt. Tijdens deze reis ontwikkelt de jonge  
Rotterdammer zich breed en leert veerkrachtig te zijn  
in een sterk in ontwikkeling zijnde omgeving. Het pro- 
gramma Rotterdamse Jeugd op Voorsprong heeft zich 

verder ontwikkeld. Er is nu ook specifieke aandacht voor 
het enthousiasmeren van leerlingen voor de IT-sector. 
Daarom draagt het programma nu bij aan beide hoofd-
doelstellingen van IT Campus Rotterdam.

In onze Next Professional-programma’s onderscheiden 
we basis digivaardigheden (21st Century Skills) en beroep 
specifieke vaardigheden. Deze programma’s sluiten naad- 
loos aan bij de human capital agenda Zuid-Holland dat 
een veerkrachtige arbeidsmarkt als doel heeft. In samen- 
werking met het IT- en economisch beroepsonderwijs 
bevorderen we ook economische groei door onder-
nemers in de regio te ondersteunen bij het digitali- 
seren van hun bedrijf met adviesrapporten op maat.

“ Organisaties erkennen dat  
werknemers nieuwe vaardigheden  
moeten ontwikkelen om economisch  
en maatschappelijk te kunnen groeien. 
We signaleren echter een greppel tussen 
management en werkvloer: de noodzaak voor 
een leven lang ontwikkelen wordt niet overal 
gevoeld of op juiste wijze gefaciliteerd.” 
 
Daphne Swart, programmamanager

doe-het-zelf-dag voor 
ondernemers
Op 13 oktober 2022 kwamen ondernemers, studen- 
ten, onze partners en geïnteresseerden bijeen  
tijdens het jaarevent. Samen hebben we geschiede- 
nis geschreven in het Rotterdamse onderwijs! We 
hebben in het klein laten zien wat we in het groot 
willen bereiken. 60 studenten van vijf onderwijsin-
stellingen werkten tijdens de eendaagse hackathon 
in multilevel en multidisciplinaire groepen aan 14 
ondernemerscases. Aan het eind van de dag  
presenteerden de talententeams hun bevindingen 
aan de ondernemers. Veel ondernemers hebben 
verrassende nieuwe inzichten opgedaan. Het was 
een groot succes en heeft geleid tot meerdere  
mini-hackathons van minimaal twee opleidingen  
om vaker multilevel en multidisciplinair  
samen te werken.
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  verbeteren digivaardigheden

Wilma van Raamsdonk 
projectleider po/vo

Samen met onderwijsbesturen, kennispartners en Gemeente Rotterdam werken we aan de digitale wend- en 
weerbaarheid van jonge Rotterdammers in het primair (po) en voortgezet (vo) onderwijs als onderdeel van hun  
persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie. Dat doen we door schoolvakken te verrijken met projecten waarin  
digitale vaardigheden en cyberweerbaarheid centraal staan. We bieden onderwijsprofessionals ook een stevig 
handvat om een plan van aanpak digitale geletterdheid op hun school te implementeren en ondersteunen 
schoolteams en ouders/verzorgers van de leerlingen bij het optimaliseren van hun digitale vaardigheden. Zo 
brengen we de Rotterdamse Jeugd op Voorsprong.

Rotterdamse jeugd op voorsprong

expeditie digitaal
De focus binnen het primair en voortgezet 
onderwijs ligt de komende jaren op taal, 
rekenen en digitale geletterdheid van leer- 
lingen. De meeste leerlingen hebben een 
smartphone, waarmee zij continu met elkaar in contact 
staan. Maar digitale geletterdheid omvat naast media- 
wijsheid en basis ICT-vaardigheden ook informatie- 
vaardigheden en computational thinking (21st Century  
Skills). Aspecten die binnen het primair en voortgezet  
onderwijs versneld een plek binnen het curriculum gaan 

krijgen en waar onderwijsprofessionals zich op moeten 
voorbereiden. In Expeditie Digitaal gaan zij in een werk- 
groep aan de slag om een plan van aanpak digitale 
geletterdheid voor de eigen school te maken. Hierin  
worden zij begeleid door experts van O21. 

Rotterdamse snelstarters
In 2023 starten we met het ontwikkelen van de Rotter-
damse snelstarters: een online menukaart met een ver-
zameling van eenvoudig te implementeren lessense-
ries voor álle leerlingen in het funderend onderwijs. Het 

aanbod is gelieerd aan de thema’s binnen de 21-eeuwse 
vaardigheden. Deze thema’s zijn in te zetten als verrijking 
van schoolvakken als burgerschap, coderen, mediawijs-
heid, maar ook als toevoeging op de algemeen vormen-
de schoolvakken. Doelstelling is om scholen te verleiden 
en te activeren om versneld te starten met implementatie 
van de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden.

010 veilig online
IT Campus Rotterdam heeft in samen- 
werking met Gemeente Rotterdam, 
Techniek College Rotterdam en TMI 
succesvol een nieuw initiatief georganiseerd met als  
doel ouders te trainen op het gebied van digitale wend- 
en weerbaarheid. Studenten van TCR-opleiding Systems 
& Devices verzorgen zelfstandig lessen voor ouders op  
locatie rondom de thema’s mediawijsheid, hacking,  
phishing en privacy & security. Inmiddels is gestart met 
de voorbereidingen voor een breder vervolg van dit  
project in Rotterdam. 

expeditie digitaal

“ Gemeente Rotterdam gelooft in de kracht van 
onze jeugd en zet zich in voor hun toekomst.  
IT Campus Rotterdam speelt daarin een cruciale 
rol door hen op een innovatieve manier voor te 
bereiden op de digitale wereld van morgen.  
Met Expeditie Digitaal zetten we onze jongeren  
op een voorsprong, waarmee we hen de kans 
bieden om te groeien en te excelleren in hun 
digitale toekomst.” 
 
Said Kasmi, Wethouder Onderwijs

lessen digitaal burgerschap
IT Campus Rotterdam ondersteunt initiatieven om digi- 
tale geletterdheid van de jeugd tijdens hun school-
loopbaan te stimuleren. In samenwerking met Stichting 
Future NL, Stichting Digisterker en Robeco zetten we  
de eerste stappen naar een doorlopende leerlijn digitaal 
burgerschap. De eerste vijfdelige multimediale lessen- 
serie is reeds door honderden Rotterdamse derde- 
jaars vmbo-leerlingen doorlopen. Bovendien past de  
lessenserie naadloos bij de vmbo-kerndoelen van het  
schoolvak burgerschap. Samen bereiden we uitbreiding  
van deze lessenserie voor, door deze ook voor andere 
leerlingen te (her)ontwikkelen, zodat een doorlopende 
leerlijn digitaal burgerschap ontstaat. 

Voor de IT-projecten binnen Rotterdamse jeugd  
op voorsprong, zie p.22.

Meer lezen?
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Het goed begeleiden van jonge Rotterdammers in het ontdekken en ontwikkelen van hun IT- en digitaal vaardig 
talent vraagt iets van de leraar en de docent. Ook onderwijsprofessionals moeten mee ontwikkelen met de digi- 
tale transitie in de maatschappij, het onderwijs en van leerlingen. Leraren en docenten binnen het primair, voort-
gezet en speciaal onderwijs en het mbo ervaren veel uitdagingen: hoe maak ik optimaal gebruik van digitale 
middelen? Welke kennis en vaardigheden moet ik ontwikkelen om mijn leerlingen digitaal wend- en weerbaar  
te maken? Next Education Professional zorgt dat Rotterdamse leraren en docenten niet alleen ontdekken waarin 
ze zich willen en moeten ontwikkelen, maar ook hóe ze dat kunnen doen. 

Next Education Professional

expeditie digitaal: docentprofessionalisering
In navolging van de succesformule Expeditie Digitaal  
(Rotterdamse jeugd op voorsprong) ontwikkelen we een 
nieuw traject dat zich concentreert op de digitale vaar- 
digheden van leraren en docenten. In dit traject ont- 
wikkelen school- of onderwijsteams - met elkaar - een 
gedegen, door het team gedragen, plan van aanpak  
voor docent professionalisering digitale vaardigheden. 
Teams krijgen, middels begeleiding, inzicht in belang-
rijke thema’s die samen het fundament vormen van het  
succesvol implementeren van ICT in het onderwijs. 

netwerk blended learning
Alle onderwijsinstellingen zijn op dit moment bezig met 
de duurzame ontwikkeling en implementatie van blended 
learning. Er zit dan ook veel kennis en kunde over dit  
onderwerp in het Rotterdamse onderwijs. Op dit moment 
blijft deze kennis echter veelal binnen de organisatie en 
druppelt het nauwelijks door naar andere instellingen en 
niveaus. IT Campus Rotterdam verkent met haar brede  
onderwijsnetwerk hoe we kennis kunnen valoriseren om 
de kwaliteit van het blended onderwijs in de stad een 
sterke impuls te geven. Het peer-to-peer netwerk wordt 
direct gekoppeld aan andere projecten in onze agenda. 

Rotterdamse digibuddies
Om digitale vaardigheden van human capital duurzaam  
te ontwikkelen, is een goed plan en netwerk heel belang-
rijk. Minstens zo belangrijk is ondersteuning op de werk-
vloer. Binnen schoolteams ontbreekt het echter nog vaak 
aan collega’s met voldoende basis digivaardigheden en 
IT-vaardigheid. Met deze visie ontwikkelde IT Campus 
Rotterdam samen met Stichting BOOR en Techniek  
College Rotterdam de Rotterdamse digibuddies. Deze 
digibuddies richten zich specifiek op de onderwijsprof- 

inzicht digitalisering onderwijs
Om impact te blijven maken met onze projecten  
moeten we up-to-date blijven met de wensen,  
behoeften en vraagstukken uit de onderwijspraktijk. 
Dit doen we door bijvoorbeeld samen te werken met  
masterstudenten van de Erasmus Universiteit die 
onderzoek doen naar de ervaring en perspectieven 
van mbo-docenten op de digitalisering van het  
onderwijs.

training docentenRuud Tönissen 
projectleider beroepsonderwijs

  verbeteren digivaardigheden

“ Ook wij zijn continu bezig het onderwijs te 
vernieuwen en mee te gaan in de digitale 
transformatie van het onderwijs en de 
werkpraktijk. Samen met IT Campus Rotterdam 
nemen we ons curriculum en docenten mee in 
deze transitie. Daardoor kunnen we studenten 
nog beter voorbereiden op de praktijk.” 
 
Wim van Nieuwenhuijze, STC

Meer lezen?

essionals op de scholen zelf, die op dagelijkse basis  
vooral praktische ondersteuning nodig hebben om opti-
maal gebruik te kunnen maken van de ondersteunende 
IT-faciliteiten en applicaties. Hun fysieke en herkenbare 
aanwezigheid op de school maakt dat de hulpvraag  
gemakkelijk te stellen is.

Afgelopen jaar gingen 24 mbo-niveau 4 studenten van de  
opleiding Systems & Devies voor 30 scholen (Stichting 
BOOR en LMC-VO) in het funderend onderwijs aan de  
slag om digitale vaardigheden van onderwijsprofessio- 
nals te ontwikkelen. Bovendien ontzorgen ze scholen  
bij het onderhouden van de ICT-infrastructuur en het  
oplossen van ICT-problemen.
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Adri Westmaas 
projectleider zorg

Digitalisering en de inzet van technologie in de zorgsector is niet meer weg te denken. Bij de zorgprofessional  
van de toekomst staat vakmanschap centraal, ondersteunt door slimme technologie. Professionals moeten  
kennis en kunde hebben om om te gaan met de toenemende complexiteit van data en technologie in hun vak.  
Het doel van het programma Next Healthcare Professional is om (toekomstige) zorgprofessionals voor te bereiden 
en te helpen bij de belangrijke (technologische) transitie die nodig is om de zorg in de toekomst te kunnen  
blijven garanderen. Hand in hand met zorginstellingen en onderwijs versnellen we de ontwikkeling van digi- 
vaardigheden in de regionale zorgsector. 

Sinds de start van het programma in 2022 hebben we 
een inventarisatie gemaakt naar de vraag en het aanbod 
van bijscholing. Hieruit blijkt dat er voldoende scholings-
aanbod is, vaak ook via interne academy’s. Voor speci-
fieke applicaties zijn ook microlearnings beschikbaar en 
er is een netwerk van digicoaches ingericht. In de prak-
tijk zien we dat deelname aan scholing achterblijft en 
dat ook de digicoaches nog niet optimaal functioneren 
op de werkvloer. We hebben in dit eerste jaar belang-
rijke inzichten opgedaan die een verschuiving teweeg  
brengen in de inhoudelijke plannen van het programma.  

Onze bevindingen hebben betrekking op de soms gebrek- 
kige verbinding tussen management en de uitvoerenden 
in de zorg, de greppeltheorie (p. 36). 

In het voorjaar van 2023 willen we met de opgedane  
inzichten de aanpak van Next Healthcare Professional 
herformuleren, in samenspraak met het Digiboard Zorg 
dat als klankbord het programma ondersteunt en advi-
seert. We schetsen in dit hoofdstuk de denkrichting voor 
het vervolg van Next Healthcare Professional.

expeditie digitaal: zorg
Werkgevers en werknemers in de zorgsector staan voor 
de uitdaging om de greppel gezamenlijk te overbruggen 
om zorgprofessionals toekomstbestendig te maken en 
zorg te kunnen blijven garanderen. Dit verandervraag-
stuk kunnen we begeleiden met een beproeft concept 
uit het programma Rotterdamse jeugd op voorsprong. 
We zien mogelijkheden om een traject aan te bieden 
aan zorginstellingen waarin vanuit een werkgroep - met 
draagvlak in diverse lagen van de organisatie – onder 
begeleiding een plan wordt gemaakt hoe enerzijds het 
management ondersteund wordt om invulling te geven  
aan de behoeften van de zorgprofessionals en hoe zorg-
professionals ondersteund worden bij het gebruik maken 
van beschikbare technologie in de zorg.

netwerk digicoaches
In Rotterdam is een netwerk van digicoaches opgezet: 
zorgprofessionals die zijn opgeleid in digitale vaardig- 
heden met als doel om collega’s met raad en daad  
terzijde te staan bij het gebruik van digitale middelen  
en de daarvoor benodigde vaardigheden. Er zijn twee  
netwerken: één voor projectleiders en één voor de digi- 
coaches. IT Campus Rotterdam is gevraagd dit netwerk 
verder te ontwikkelen, bijeenkomsten te organiseren om 
kennis en ervaring uit te wisselen en de impact voor  

de zorgprofessionals te vergroten. De wens is om met  
elkaar een lokaal opleidingsprogramma te ontwikkelen 
voor de digicoaches dat beter aansluit op de lokale be- 
hoeften. 

digitale zorg in het onderwijs
Uit de resultaten van ons vooronderzoek is gebleken  
dat het onderwijs voor digitale vaardigheden en techno- 
logie in de zorg nog onvoldoende aansluit op de be- 
hoeften van de zorgsector. In het komend jaar willen we 
dit aanpakken door docenten die bij zorgopleidingen  
lesgeven kennis te laten maken met en het gebruik te 
stimuleren van zorgtechnologie. We zien mogelijkheden 
om in samenwerking met onderwijs en zorginstellingen 
bijeenkomsten en workshops te organiseren en excursies 
naar onder meer de ComfortWoningen. We 
verrijken hiermee het zorgonderwijs in de  
regio, waardoor (toekomstige) zorgprofessio- 
nals voorbereid zijn op de digivaardigheden 
en technologie in de zorg. 

Next Healthcare Professional

“ Onze uitdaging is om de voordelen van 
digitalisering, om meer tijd voor de patiënt te 
krijgen, duidelijk te maken.” 
 
Marion van der Merwe, Maasstad Ziekenhuis

netwerk digicoaches

  verbeteren digivaardigheden

Meer lezen?
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  verbeteren digivaardigheden

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industrieelcomplex van Europa. Ook hier veranderen ketens 
en tegelijkertijd neemt de vraag naar de juiste digitale competenties toe in vrijwel alle functies. Steeds meer 
werknemers krijgen te maken met digitalisering. Next Maritime Professional ondersteunt werkgevers bij het  
faciliteren van passende opleidingen. Werknemers en nieuw maritiem talent stimuleren we voor een leven lang 
ontwikkelen, zodat ze vertrouwd raken en bijblijven met nieuwe ontwikkelingen, waardoor zij hun waarde op de 
arbeidsmarkt vergroten en mobieler worden.

Next Maritime Professional

fase 1: juni 2020 - juli 2022 
Next Maritime Professional is in 2020 gestart in samen- 
werking met MRDH, Gemeente Rotterdam, Port of Rotter- 
dam, Deltalinqs, UWV, STC Group, CA ICT en Yacht. Door 
invloed van de coronapandemie hebben we de plannen 
soms op alternatieve wijze ingevuld. In gesprek met 70 
maritieme bedrijven hebben we awareness gecreëerd 
om een duurzame relatie op te bouwen met het onder- 
wijs. Zowel om een leven lang ontwikkelen voor de mede- 
werkers goed te kunnen faciliteren, als ook om oplei- 
dingen te voeden met nieuwe technologieën in de sector 
teneinde nieuw talent gerichter op te kunnen leiden.

fase 2: vanaf augustus 2022
De volgende fase van Next Maritime Professional is  
ondergebracht in het deelakkoord WE-IT 2.0 van de  
human capital agenda voor grotere instroom van talent, 
duurzame inzetbaarheid, de ontwikkeling van digitale 
vaardigheden en om IT-vacatures binnen de provincie 
in te vullen met goed gekwalificeerde arbeidskrachten. 
We richten ons in het bijzonder op werknemers en werk- 
gevers voor duurzame inzetbaarheid door het bieden  
van (ontwikkel)perspectief en het aanreiken van beschik-
bare om-, her- en bijscholingstrajecten.

Bridge to Possible Skills
Om op grotere schaal opleidingsmogelijkheden aan te 
bieden voor digitale vaardigheden van personeel is IT 
Campus Rotterdam in samenwerking met Cisco, Rand-
stad en Gemeente Rotterdam het initiatief Bridge to  
Possible Skills gestart. Op het kick-off event in najaar  
2022 werden 85 bezoekers/werkgevers geïnformeerd  
en geïnspireerd over het IT/digitale skills ontwikkelings- 
programma van Cisco dat via Next Maritime Professional 
kosteloos aangeboden wordt aan de maritieme sector. 
In 2023 vindt in dit kader een reeks van bijeenkomsten 
plaats voor werkgevers en geïnteresseerden. 

maritieme beroepsoriëntatie
Ook in fase 2 verzorgen we samen met onderwijs en  
bedrijfsleven beroepsoriëntatie activiteiten gericht op 
nieuw en bestaand talent. Deze geven inzicht in de ont-
wikkelingen op de maritieme arbeidsmarkt, geven werk-
nemers ontwikkelperspectief en brengen werkgevers in 
contact met potentiële werknemers. Deze activiteiten 

worden onder meer ingevuld met workshops, gast- 
lessen, bedrijfsexcursies en online content, zoals de  
videoportretten over digitalisering en digitale vaardig- 
heden in maritieme beroepen. 

videoportretten
We hebben videoportretten ontwikkeld om (nieuw) talent 
te inspireren voor (digitale) beroepen in de haven. De  
korte video’s zijn opgenomen met (jonge) havenmede- 
werkers in een (digitaal) beroep, onder presentatie van  
het Jong Haventalent 2022 Margriet Geluk. Portretten 
zijn opgenomen bij bedrijven Facta, NPRC, Rotterdam 
Harbour Holding, United Marine Services Group en  
Broekman Logistics. . 

maritiem & logistiek datalab
Samen met onze onderwijspartners bespreken we de 
wensen voor een ‘community of practice’: een maritiem & 
logistiek datalab als platform waar studenten, docenten, 
lectoren en maritieme of logistieke professionals samen-
komen en werken aan actuele vraagstukken, zoals smart 
logistics en maritieme innovaties. Komend 
jaar gaan we verder met elkaar in gesprek 
over gezamenlijke ambities en haalbaarheid 
voor een regionaal datalab.                maritieme gastles  

Daphne Swart 
programmamanager

“ Het is ontzettend belangrijk om mensen inzicht  
te geven in veranderende beroepen en de kansen 
in de haven.” 
 
Margriet Geluk, Jong Haventalent 2022, NPRC

Meer lezen?
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Het mkb is de motor van de economie. Digitalisering biedt kansen voor bedrijven om hun productiviteit te ver- 
hogen en hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Veel (kleine) bedrijven weten echter niet goed hoe ze moeten 
beginnen. In Nederland zijn er inmiddels 20 digitale werkplaatsen actief die ondernemers ondersteunen in deze 
ontwikkeling. IT Campus Rotterdam heeft het initiatief genomen Digiwerkplaats Rijnmond te ontwikkelen tot 
hét digitaliseringsloket voor ondernemers in de stad. Zo dragen we bij aan de versterking van het economisch 
klimaat in de regio. 

Digiwerkplaats Rijnmond 
Digiwerkplaats Rijnmond is hét loket 
in de regio voor de mkb-onderne-
mer die de eerste of tweede stap  
wil zetten in het digitaliseren van  
zijn bedrijf. Ondernemers kunnen kosteloos hun digita- 
liseringsvraagstuk neerleggen, bovendien komen ze in  
contact met jong, creatief talent. Studenten werken in  
multilevel en multidisciplinaire teams samen aan een  
advies op maat op het gebied van online sales, online en 
social marketing, webontwikkeling en privacy & security. 
Het opgeleverde adviesrapport bevat praktische hand- 

vatten waar de ondernemer direct (zelf) mee aan de slag 
kan. Zo creëren we een win-win-win situatie: voor de  
ondernemer, het onderwijs én de student.

Digiwerkplaats Rijnmond tilt het Rotterdamse beroeps- 
onderwijs naar een ‘next level’.. Multilevel en multidisci- 
plinaire samenwerking tussen diverse instellingen en 
opleidingen is complex om te organiseren, maar biedt  
veel kansen voor praktijkgericht onderwijs dat door- 
stroom bevordert. We zijn trots op het vertrouwen van 
het onderwijs dat IT Campus Rotterdam deze samen- 
werking vanuit haar neutralepositie mag organiseren. 

MKB Digicafé 
Het MKB Digicafé informeert, in-
spireert en activeert ondernemers 
op het gebied van digitalisering. 
Na 8 online MKB Digicafés tijdens 
de coronapandemie hebben we vanaf het najaar 2022  
ondernemers weer fysiek ontvangen en het programma 
verzorgd op diverse netwerkbijeenkomsten. We vinden 
aansluiting bij de wensen, behoeften en beschikbaarheid 
van ondernemers en kunnen een actieve koppeling  
leggen naar de digitale werkplaatsen. Inmiddels hebben 
ruim 300 ondernemers in Rijnmond en Haaglanden deel-
genomen aan de cafés over online veiligheid en weer-
baarheid en online & social marketing. 

Het MKB Digicafé is een initiatief van IT Campus  
Rotterdam in samenwerking met Dutch Innovation 
Factory, Security Delta, MKB Digiwerkplaats Haag-
landen, Digiwerkplaats Rijnmond, MRDH, Gemeente 
Rotterdam en MKB010>>Next.

digitalisering mkb
ondernemer in gesprek met studentenLinda van der Windt

projectleider mkb a.i.

  verbeteren digivaardigheden

“ Door de samenwerking met studenten ben ik  
heel anders naar mijn website gaan kijken.  
Ik heb echt nieuwe ideeën gekregen. Ze hebben 
me ook op het idee gebracht om een hele nieuwe 
doelgroep te bereiken waar ik zelf nooit aan 
gedacht had: kinderen. Ik vind het super leuk 
dat ik mijn ervaringen mag delen met andere 
ondernemers in het MKB Digicafé.” 
 
Jesmond Lang, Active Gym

Meer lezen?

Inmiddels heeft Digiwerkplaats Rijnmond meer dan 95  
adviesrapporten opgeleverd aan 75 unieke bedrijven. 
Maar liefst 366 studenten hebben al aan deze vraag- 
stukken bijgedragen. 

Dit jaar breiden we het inhoudelijke aanbod van Digiwerk- 
plaats Rijnmond uit doordat nieuwe opleidingen zich aan- 
sluiten. Daarmee kunnen we blijven inspelen op digitale  
trends voor ondernemers. Ook bereiden we, in opdracht 
van de stuurgroep, de verduurzaming van Digiwerkplaats  
Rijnmond voor. We onderzoeken de mogelijkheden om 
de krachten te bundelen in de provincie, onder meer met 
de digitale werkplaatsen in Den Haag en Dordrecht. 

Digiwerkplaats Rijnmond is een initiatief van IT Campus Rotterdam 
in samenwerking met Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam, 
Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, MKB Rotterdam  
Rijnmond, VNO-NCW Rotterdam-Rijnmond, Rabobank, Ministerie  
EZK, Gemeente Rotterdam, MKB010>>Next, Gemeente Schiedam en 
Provincie Zuid-Holland.
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innovatie &
experiment

  de greppeltheorie

IT Campus Rotterdam beoogt met een actiegerichte en integrale aanpak werkgevers te ondersteunen in  
het organiseren en faciliteren van een leven lang ontwikkelen, in het bijzonder op IT- en digivaardigheden.  
Werknemers en nieuw (onbenut) talent geven we inzicht in de veranderende arbeidsmarkt onder invloed van  
digitalisering. We stimuleren hen mee te ontwikkelen, zodat ze vertrouwd raken en bijblijven met nieuwe ont- 
wikkelingen, waardoor zij hun waarde op de arbeidsmarkt vergroten en mobieler worden.

Op dagelijkse basis hebben we veel contact met bedrij-
ven omtrent de transitie naar een leven lang ontwikkelen 
en de benodigde IT- en digivaardigheden. In het eerste 
jaar van Next Healthcare Professional kwam een gebrek- 
kige verbinding tussen management en de uitvoerende 
zorgverlening aan het licht. We noemen dit inzicht ‘De 
Greppeltheorie’. Ook in de andere sectoren die we be- 
dienen – IT, maritiem en onderwijs – is de theorie actueel. 

management
Aan de linkerzijde van de greppel (zie illustratie) zien we 
het management met ambities voor hun organisaties, 
mede op het gebied van nieuwe technologie: soft- & 
hardware, die onder meer het werk efficiënter maakt, o.a. 
diagnostiek, onderhoud en didactiek bevordert en admi-
nistratieve lasten verlicht. Om medewerkers bij te scholen 
hebben meerdere (grotere) organisaties interne acade-
my’s ingericht. 

werkvloer
We zien een greppel tussen het management en de  
uitvoerende medewerkers. De individuele medewerker 
lijkt vaak met zijn rug naar de greppel te staan; zijn 
blik is gericht op de taken van vandaag en hij hoort de 
roep om digitalisering van het management niet. De  
medewerker kiest ervoor hier en nu het werk te verrichten 
en is onvoldoende bezig is met digitale en technolo- 
gische ontwikkelingen in en buiten de organisatie en wat 

dat (in de nabije toekomst) voor zijn benodigde vaardig-
heden betekent. 

brug tussen management en werkvloer
De uitdaging is om de medewerker mee te nemen in de 
wens of noodzaak van nieuwe technologie: hoe helpt dat 
de medewerker op de werkvloer? Hoe zorgen we ervoor 
dat de individuele medewerker zijn blik richt op de over-
kant van de greppel? Hoe zorgen we ervoor dat een leven 
lang ontwikkelen de norm wordt? Wat is daarvoor nodig 
van de werkgever én de werknemer? In onze program-
ma’s hebben we extra aandacht voor deze vraagstukken 
om met vereende krachten een stevige brug te leggen 
over de greppel.
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Immersive Tech
In november 2022 vond het vijfdaagse tech- 
evenement plaats met volop inspiratie over de 
nieuwste technologieën, innovaties en creatieve 
XE-projecten. Start-ups, scale-ups, beleidsmakers, 
academici en enthousiastelingen van over de  
hele wereld bezochten dit unieke evenement in  
De Doelen om kennis en inspiratie op te doen. 

  innovatie & experiment

Rotterdam staat bol van de energie en goede initiatieven. Binnen de pijler innovatie & experiment van onze agenda 
participeert IT Campus Rotterdam in fieldlabs, onderzoek en pilots die bijdragen aan een toekomstbestendige 
stad met economische groei. De gemene deler van deze experimenten is dat het altijd gaat over de talent- 
ontwikkeling in relatie tot IT en digitalisering. We geven onszelf ruimte om aan te sluiten bij initiatieven in de 
stad, innovaties te ontwikkelen of te experimenteren. Regelmatig heeft een initiatief, gestart binnen innovatie &  
experiment, een vaste plek gekregen in onze pijlers ‘vergroten IT-talent’ en ‘verbeteren digivaardigheden’. 

responsible applied AI
Artificial Intelligence is bezig aan een flinke opmars. In 
grootstedelijk samenwerkingsverband wordt onderzoek 
verricht naar verantwoorde AI-oplossingen voor bedrijven 
en instellingen. We ondersteunen partners die beogen 
in co-creatie een methodologie te ontwikkelen die helpt 
om AI-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en imple- 
menteren. Gezamenlijk creëren we hét nationale centrum 
voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Respon- 
sible Applied AI. IT Campus Rotterdam heeft vanuit haar 
netwerkfunctie verschillende bedrijfspartners gekoppeld 
aan onderzoeken, is actief partner in NL AI Coalitie en is 
als communicatiepartner betrokken bij Immersive Tech-
week.

Digging2Serve 
Digging2Serve richt zich op internationaal ondernemer- 
schap 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 internationalise- 
ring van diensten. IT Campus Rotterdam is onderdeel 
van de stuurgroep van dit onderzoek en koppelt actief  
bedrijfspartners. 

CILOLAB 
CILOLAB is het living lab voor duurzame stadslogistiek 
waar grootstedelijke partners samenwerken om inzicht  
te krijgen en oplossingen te ontwikkelen en te imple- 
menteren om zero-emissie alternatieven te bieden in  
verschillende steden. IT Campus Rotterdam is op afroep 
aangehaakt bij het programma om verbindingen te  
kunnen leggen in het Rotterdamse netwerk. 

regionaal ecosysteem voor sterk mkb
Het IT-verband Zuid-Holland is een regionaal 
publiek-privaat ecosysteem voor de skills agenda. 
Maatschappelijke transities vragen om meer  
vakmensen met andere kennis, vaardigheden en  
kwalificaties. Het is daarom essentieel dat de motor 
van de economie – het mkb – een duurzame ver-
binding heeft met het onderwijs. In het IT-verband 
Zuid-Holland creëren we een gezamenlijke regio- 
nale aanpak voor meer IT-afgestudeerden in het 
mkb, méér mkb’ers die samen innoveren en waar 
een leven lang ontwikkelen de norm is. Dit gaan we 
samen doen: publiek en privaat, nationaal en regio-
naal. Zo bedienen we het groei- en concurrentie- 
vermogen van de Nederlandse economie als geheel 
en die van het mkb-bedrijf zelf.

foto Taufan Adia (snapboyz.nl)
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#teamcampus
Onze agenda groeit. En daarmee groeit ook #teamcampus. We zijn  
heel trots dat we - ondanks de krappe arbeidsmarkt - nagenoeg alle 
formatieplaatsen ingevuld hebben met daadkrachtige, energieke  
mensen die passen bij onze actiegerichte aanpak. Door aanhoudende 
groei verwachten we met regelmaat nieuwe vacatures. Houd ze in de 
gaten op itcampus.nl/werken-bij.

  #teamcampus

Marijn Roelof 
directeur

marijn.roelof@itcampus.nl

Danielle van Muijen
communicatie adviseur

danielle.vanmuijen@itcampus.nl

Daphne Swart
programmamanager

daphne.swart@itcampus.nl

Jan Pons
projectadviseur zorg

jan.pons@itcampus.nl

Anita Korendijk
office manager

anita.korendijk@itcampus.nl

Ruud Tönissen 
projectleider beroepsonderwijs

ruud.tonissen@itcampus.nl

Maple Cheung
projectmedewerker

maple.cheung@itcampus.nl

Wilma van Raamsdonk 
projectleider po/vo

wilma.vanraamsdonk@itcampus.nl

Marc Vollaard
senior projectmedewerker

marc.vollaard@itcampus.nl

Linda van der Windt
projectleider mkb a.i.

linda.vanderwindt@itcampus.nl

Stefan Klink
relatiemanager mkb

stefan.klink@itcampus.nl

Bram Borsje
grafisch vormgever

bram.borsje@itcampus.nl

Selin Özkarayel
communicatiemedewerker

selin.ozkarayel@itcampus.nl

Suzanne Snelders
communicatie- en projectadviseur mkb

suzanne.snelders@itcampus.nl

Adri Westmaas
projectleider zorg

adri.westmaas@itcampus.nl

Diana de Winter 
relatiemanager mkb

diana.dewinter@itcampus.nl

bestuur
Ron Kooren / VNO NCW Rotterdam-Rijnmond (voorzitter)
Zakia Guernina / Hogeschool Rotterdam
Marloes de Vries / Zadkine
Wilbert Lek / Rotterdam Partners
Ron de Mos 
Luc Gimbrère / Betabit
René Louwerse / Albeda 

“ Ik ben enorm trots dat we samen met  
IT Campus Rotterdam de jeugd digitaal 
vaardig kunnen maken. IT Campus 
Rotterdam is voor ons een robuuste partij  
die de spin in het web is in Rotterdam” 
 
Michiel Kalverda, TMI
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  partner worden

IT Campus Rotterdam verwelkomt maandelijks  
nieuwe partners. Ons ijzersterke regionale netwerk 
groeit snel en bouwen we steeds verder uit. Daar zijn 
we natuurlijk supertrots op! In ons netwerk is plek 
voor ondernemers, werkgevers, netwerken, scholen, 
opleiders en overheid. Met elkaar onderstrepen 
we het belang van gezamenlijke inzet voor talent- 
ontwikkeling en bundelen we de krachten. Benieuwd 
hoe ook jouw organisatie kan deelnemen? 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. 
Ook ontwikkelen we graag met jouw organisatie concrete 
actieplannen voor het versterken van IT- en digivaardig-
heden van het human capital van (regio) Rotterdam.

Verken met ons alle mogelijkheden in een persoonlijk  
gesprek. Samen zorgen we voor het versnellen, vergroten 
en verbeteren van IT- en digivaardig talent!

Meer weten? Neem contact op met Marijn Roelof voor 
een verkennend gesprek via marijn.roelof@itcampus.nl.

“ Deloitte investeert continu in de ontwikkeling 
van nieuw IT-talent binnen en buiten onze 
organisatie. We leveren dan ook graag vanuit 
onze expertise een bijdrage aan het ontwikkelen 
van digitale vaardigheden van talent - van 
jong tot oud - in de metropoolregio Rotterdam. 
Bovendien werken we graag actief mee aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken 
waar informatietechnologie van doorslaggevend 
belang kan zijn. IT Campus Rotterdam heeft hier 
al tal van uitdagende programma’s voor.  
Daar werken we graag aan mee!” 
 
Johan Stuiver, Deloitte

verhuur 
Op zoek naar een bijzondere locatie voor onderwijs, 
een vergadering of evenement? Huur één van onze 
ruimtes met veel daglicht en uitzicht op de Maas.  
IT Campus Rotterdam is gevestigd op het RDM  
terrein, dé innovatieve hotspot van Rotterdam.  
We zijn goed bereikbaar met auto (gratis parkeren), 
openbaar vervoer én watertaxi.

Onze locatie biedt ruimte voor plenaire bijeen- 
komsten, 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.

Kom langs en bekijk de mogelijkheden! 
Kijk op www.itcampus.nl/verhuur of neem contact 
op met Anita via anita.korendijk@itcampus.nl.

let’s keep in touch

Benieuwd wat IT Campus Rotterdam voor jou kan  
betekenen? Neem contact op!

  info@itcampus.nl 

  Scheepsbouwweg 11, 3089 JW Rotterdam

  www.itcampus.nl

  itcampus



  onze partners en vrienden


