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2 Voorwoord

Als technische en economische opleidingen zijn we met elkaar verbonden in 
het Instituut voor Bouw & Bedrijfskunde dat in studiejaar 2012-2013 wordt 
omgedoopt tot het Instituut voor de Gebouwde Omgeving. Tenminste, zo zijn 
wij organisatorisch met elkaar verbonden. Wij zijn bovenal mensen die met 
elkaar verbonden zijn. Medewerkers en studenten, veelal in samenwerking 
met bedrijven die samenkomen op fysieke (en digitale) locaties om 
gemeenschappelijke doelen na te streven; kennis over te brengen, kennis 
te delen, samen te werken en samen te innoveren. Dit allemaal met één 
einddoel: al onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun 
(werkgerelateerde) toekomst. Dit doen we volgens het Rotterdams Onderwijs 
Model. Langs de voor ons welbekende Kennisgestuurde, Studentgestuurde 
en Praktijkgestuurde leerlijn van dit model, geven wij studenten de nodige 
bagage mee in een zo’n leuk mogelijke studietijd. In dit boek wordt deze 
aanpak en bovengenoemde doelen in concrete voorbeelden zichtbaar. 

Gelukkig hebben we naast onze gemeenschappelijke doelen ook een eigen 
karakter, persoonlijke vaardigheden, interesses en opvattingen die jou en 
mij tot een individu maken. Dit boek geeft aan de hand van (nieuws)feiten, 
artikelen, interviews en projecten, voorbeelden van wie die individuen zijn, wat 
ze doen en wat ze samen hebben bereikt in de afgelopen twee studiejaren. Het 
is natuurlijk maar een greep uit alle gebeurtenissen binnen de opleidingen. 
Het zijn maar een paar thema’s die zijn gekozen uit alle onderwerpen die 
we belangrijk vinden. Het zijn maar een paar studenten en medewerkers die 
persoonlijk zijn uitgelicht. Toch hopen we dat die fragmenten een beter beeld 
geven van ons allemaal. Ook al zal de samenstelling binnen het instituut 
veranderen, we blijven trots op alles wat wordt bereikt door de opleidingen 
die genoemd worden in dit boek. Gecreëerd door ons en voor iedereen die 
zich op een of andere manier verbonden voelt met ons instituut. 
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4 Prijzen & nominaties 

1e prijs Lean and Green Student Challenge Award 
(Logistiek en Technische Vervoerskunde) Namens onderneming Goes 
Transport won derdejaarsstudent Jeroen van den Hoogen deze award met 
zijn rapport over duurzaamheid binnen de logistiek. Zijn plan is gericht op 
voertuigtechnische aanpassingen en gedragsverandering. Met deze award 
laten bedrijven en studenten zien dat ze bezig zijn met het duurzamer maken 
van logistieke processen. Lean and Green is een stimuleringsprogramma 
van Connekt. Het doel van dit programma is groeien naar een hoger 
duurzaamheidsniveau. Het gaat naast kostenbesparende maatregelen dus 
ook om het verminderen van milieubelasting. 

Nominatie Kennisbruggen Innovatieprijs 
(Logistiek en Technische Vervoerskunde) Student Arwin de Jong is met zijn 
scriptie ‘Duurzaam transporteren in de logistieke keten’ als derde geëindigd. 
Arwin liep zijn stage bij Ge-ex Logistics B.V.. De Kennisbruggen Innovatieprijs 
wordt jaarlijks uitgereikt aan een student of groep studenten die met een 
innovatief stage- of afstudeerresultaat de mkb-ondernemer helpt innoveren. 

Prijspakkers
(Facility Management) Monique van Drent en Laura Suijkerbuijk 
onderzochten de relatie tussen organisatiewaarden, huisvestingsambities 
en het huisvestingsconcept voor Stichting Kenniscentrum Center for 
People and Buildings (CfPB) in Delft. Het onderzoek vond plaats bij zes 
adviesbureaus uit diverse branches in Rotterdam. De scriptie is door het 
instituut, de opdrachtgever en de externe deskundige beoordeeld met een 
10! De dames hadden al de FGB-scriptieprijs gewonnen. Deze prijs is een 
initiatief van Hogeschool Rotterdam en FGB Facility Group met als doel 
kennisontwikkeling in het facilitaire vakgebied te stimuleren. De jury bestaat 
uit diverse specialisten op het vakgebied van Facility Management. Alsof dit 
nog niet genoeg was, hebben de studentes ook nog de derde plaats weten 
te halen bij de verkiezing van de Bachelor of the Year (2011). 

Bouwend Rijnmond Prijzen
(Civiele Techniek) Student Lernnerth Angela wist met zijn quatronde (een 
vierkante rotonde) de Bouwend Rijmond Prijs in de wacht te slepen. Het 
leverde hem € 2.500,- op. 
(Bouwkunde) Wouter van den Berg en Quint Bierhuis hebben voor hun 
afstudeeropdracht ook de Bouwend Rijnmond Prijs mogen ontvangen. De 
jongens bieden bij het project ‘Instortingsgevaar bij metselwerk kopgevels’, 
oplossingen voor gevels waarbij sprake is van potentieel instortingsgevaar. 
Daarnaast hebben ze gekeken naar bouwkundige ingrepen om het eventuele 
instortingsgevaar tegen te gaan. De scriptie is beoordeeld met een 9. Wouter 
en Quint kregen beide € 1.250,-.

Vitae Talent Award 
(Civiele techniek) Deze prijs is gewonnen door studenten 
Bob Heester, Nick Reijmers en Matthijs van Joolingen met 
‘De Gelsluis’. Deze innovatieve sluis dook overal in de media 
op: van Hart van Nederland tot het Algemeent Dagblad, 
maar ook in technische publicaties als het Technisch 
Weekblad. Samen met Gemeentewerken Rotterdam 
hebben de studenten deze sluis bedacht. De bedoeling is sluisdeuren te 
vervangen door gel waar schepen doorheen worden getrokken. Deze methode 
levert veel tijdwinst op. De gel bestaat uit een mengsel van gelatine en bariet. 
Schepen kunnen goed door dit mengsel worden getrokken terwijl het water 
wordt tegengehouden. Op labschaal is inmiddels de werking aangetoond. 
Met eigen ogen de werking zien? Bekijk het filmpje op   www.hr.nl/ct.

1e prijs studentenwedstrijd The Idea of Holland
(Civiele Techniek) Martik Petrosjan en Arber Veseli hebben de Smartroad 
bedacht. Dit is een weg waar elektrische auto´s tijdens het rijden worden 
opgeladen. Doel van de ideeëncompetitie The Idea of Holland (uitgegeven 
door Strukton) is jong talent stimuleren innovatief, milieubewust en 
maatschappelijk te denken bij probleemstellingen. De Smartroad voldoet 
aan al deze eisen. Door matten onder snelwegen te plaatsen, creëer je een 
magnetisch veld. Dit veld brengt die magnetische krachten over op de auto 
zodat het voertuig al rijdend oplaadt. Naast het winnen van de wedstrijd 
mocht Martik tot eind januari 2012 stage lopen bij Strukton om de Smartroad 
verder te ontwikkelen. 

Nationale Studentenenquête 
(Civiele Techniek) Voor de tweede maal staat de opleiding Civiele Techniek 
op de tweede plaats in de Nationale Studenten Enquête uitgeschreven door 
Studiekeuze123. Dit onderzoek peilt landelijk hoe hbo-studenten over hun 
eigen opleidingen denken. Zij weten immers het beste hoe het er binnen de 
opleiding aan toe gaat.

Nederlandse Scriptieprijs Logistiek
(Logistiek en Economie) Op Landgoed Neyenrode vond de finale van 
de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek plaats. Richard van Marion en 
Reinier van Rijnbeek gaven daar een presentatie over voorraadbeheer in 
perspectief. Het publiek vond hun verhaal het meest aansprekend en dat 
leverde hen de publieksprijs op. Beiden kregen een cheque van Apple van 
€ 500,-.
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Een groeiend aantal van onze studenten kiest ervoor om een periode in het buitenland te studeren. Omgekeerd 
komen buitenlandse studenten kennismaken met ons. Daarnaast worden er diverse uitwisselingen en internationale 
projecten georganiseerd. Van Engeland tot Finland en van Duitsland tot Indonesië, overal in de wereld zijn we te 
vinden. Dit levert naast nieuwe contacten en internationale samenwerking ook prachtige verhalen en herinneringen 
op. Soms zitten er ook fraaie foto’s tussen die docenten en studenten met de rest van het instituut willen delen. 
Een mooi voorbeeld hiervan is op deze pagina te zien; gemaakt door studenten Ruimtelijke Ordening en Planologie 
tijdens een excursie in Singapore. 

Internationaal



8 Internationaal

International Project Week
De logistieke opleidingen hebben de International Project Week (IPW) 
georganiseerd. Tijdens deze interactieve week kwamen studenten van in 
totaal 7 hogescholen uit Duitsland, België, Spanje en Finland bij ons op 
bezoek. De studenten van de logistieke opleidingen werkten samen met 
de internationale gasten aan een project met als thema: Duurzaamheid in 
de Haven. 

Blog voor het blad Profielen
Pim de Beer, derdejaars student Logistiek en Economie, studeerde een 
half jaar Marketing & Logistics in Finland. Tijdens deze periode hield hij 
een blog bij voor Profielen. De blog over zijn avonturen onder andere in 
Tallinn zijn te lezen op de site van Profielen: http://profielen.hro.nl/blogs/
pim_in_finland/. 

Logistieke uitwisseling 
In 2011 hebben in totaal 16 studenten uit het buitenland een van de 
logistieke opleidingen bezocht om lessen te volgen. Andersom zijn 8 van 
onze studenten Logistiek in het buitenland gaan studeren.  

Technische Bedrijfskunde in het buitenland
Ook studenten van Technische Bedrijfskunde deden ervaring op in het 
buitenland. Vanuit de opleiding is 1 student naar Oostenrijk vertokken, niet 
om te skiën of après-skiën, maar om te studeren aan de Tirol University of 
Applied Sciences te Küfstein. 4 studenten zaten in Berlijn op de Hochschule 
für Technik und Wirtschaft. 1 student ging naar de Metropolia University 
in Helsinki Finland. Verder gingen 3 studenten Technische Bedrijfskunde 
afgelopen jaar Down Under. In het land van de kangoeroes en surfdudes 
hebben zij hun afstudeerstage volbracht. 

De minor International Management & Consultancy
Vanuit het buitenland is er veel aandacht voor Hogeschool Rotterdam. Met 
name de minor International Management & Consultancy van Technische 
Bedrijfskunde is populair onder buitenlandse studenten. 6 studenten uit 
Berlijn, 2 uit Luik en 2 uit Helsinki hebben deze minor gevolgd. 

Singapore en Berlijn 
Docent Ruimtelijke Ordening & Planologie Gerard Peet reisde samen 
met zijn studenten af naar Singapore en Berlijn om te zien wat er op 
internationaal niveau gebeurt in de ruimtelijke ordening. Naast bezoeken 
aan fascinerende projecten werd natuurlijk veel cultuur opgesnoven.



10 Internationaal 

Facility Management met minor op studiereis 
Naast vele bedrijfs- en praktijkbezoeken in Nederland kregen studenten bij 
de minor Corporate Real Estate Management de mogelijkheid een kijkje 
te nemen in Engeland. Tijdens de reis stonden drie verschillende plaatsen 
centraal. Op de eerste dag bracht de groep van 18 studenten en 3 docenten 
een bezoek aan Sheffield Hallam University. Hier werden onze studenten 
ontvangen door vastgoed studenten van de universiteit. Vervolgens stond 
Leicester University op het programma. De groep kreeg een rondleiding 
op de campus, inclusief een lezing. Beide universiteiten lieten zien hoe in 
Engeland de indeling van een onderwijsinstelling is opgezet en de manieren 
waarop panden hiervoor zo functioneel mogelijk worden ingericht. In 
Londen werden andere indrukwekkende gebouwen bezocht. Het College 
of Westminster is daar een voorbeeld van. Dit is een leegstaand pand dat 
wordt bewoond via de anti-kraak regeling. Tevens werden het St. Botolph 
en The Gherkin aangedaan. Al deze gebouwen geven een goed beeld van 
hoe men in Engeland omgaat met indeling en functionaliteit ten bate van 
de eindgebruiker in het desbetreffende pand. Onze toekomstige facility 
managers die het specialisatieprogramma hebben gevolgd, deden veel 
inspiratie op. Een mooie internationale ervaring die een volgende groep 
minorvolgers

Technische Bedrijfskunde werkt samen met Duitse hogeschool
Op internationaal vlak zaten studenten Technische Bedrijfskunde niet 
stil. In november 2011 hebben 5 vierdejaars Technische Bedrijfskunde 
studenten een uitwisselingsweek georganiseerd voor een volledige klas 
inclusief docententeam, van de Hochschule für Technik und Wirtschaft in 
Berlijn. Tijdens deze week in Rotterdam stonden diverse bedrijfsbezoeken 
naar o.a. Het Havenbedrijf en het Europees Massagoed- en Overslagbedrijf 
(EMO) op het programma. Studenten speelden een managementgame en 
volgden gastcolleges van Duitse docenten. 

De samenwerking is een belangrijke stap om internationalisering tot een 
vast onderdeel binnen het curriculum te maken. Daarom zal deze week in 
het vervolg zowel in Berlijn
als in Rotterdam georganiseerd worden. 

Wetskills Innovation Challenge 
5 eerstejaars studenten Watermanagement deden mee aan de Wetskills 
Innovation Challenge in Amsterdam met als doel samen met 20 andere 
nationale en internationale studenten te werken aan oplossingen voor 
uiteenlopende watervraagstukken. In de International Water Week werden 
deze oplossingen voorgelegd aan een jury. 

Yogyakarta
In Indonesië hebben studenten Watermanagement en Civiele Techniek 
samengewerkt met masterstudenten Coastal Watershed Management 
van de Gadjah Mada University in Yogyakarta. Samen zochten ze 
naar oplossingen voor vraagstukken over sanitaire voorzieningen, 
het schoonmaken van kanalen en het beschermen van Jakarta tegen 
overstromingen. 

Samenwerking met Boston
Met de Northeastern University in Boston is een uitwisselingsovereenkomst 
gesloten. Begin 2012 gaan 11 Civiele Techniek studenten naar Amerika en 
komen 9 Amerikaanse studiebollen naar Rotterdam. De uitwisseling is in 
mei 2012 van start gegaan.

Civiele techniek al 20 jaar in het buitenland actief
Al 20 jaar lang organiseert Civiele Techniek reizen naar het buitenland. 
China is het volgende land dat op het programma staat. Civiele Techniek 
studenten hebben het afgelopen jaar ook weer op diverse plaatsen en 
locaties de stage volbracht. 5 studenten zochten hun stageplaats net iets 
verder van huis. Deze 5 gingen de uitdaging aan in Engeland, Suriname, 
Sint Eustatius en Bonaire.

Krachtige samenwerking tussen Finse en Nederlandse studenten
Bouwkunde studenten Koen van der Hulst en Wouter Brok hebben zich samen 
met studenten Lisa Kemppainen en Simo Rintakari van Metropolia University 
of Applied Sciences in Helsinki ingezet voor opdrachtgever Ballast Nedam. Aan 
de hand van diverse bouwbezoeken, interviews en onafhankelijke observatie 
hebben de studenten een analyse gemaakt voor het goed toepassen van 
‘Lean’ en ‘Ketenintegratie’.

De conclusies uit hun analyse waren voor Ballast Nedam. Voor Ballast Nedam 
zijn deze conclusies zeer waardevol en zullen daarom geïmplementeerd 
worden in de organisatie. 

Internationale stages Watermanagement 
5 derdejaarsstudenten Watermanagement vlogen afgelopen jaar naar 
Marokko, de Filippijnen en Duitsland om daar stage te lopen.
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12 Publicaties

Innovation Lab Floodcontrol
(Watermanagement)
Onder de titel ‘Hogeschool gaat voor duurzaam’, publiceert Metro ter ere van 
de landelijke Dag van de Duurzaamheid een artikel over Watermanagement. 
De studenten hebben binnen het excellentietraject (Innovation Lab Flood 
Control) een spel ontwikkeld om communicatie rondom dreigende rampen te 
verbeteren. Deze serious game is goed ontvangen door diverse professionals 
uit de watersector. Waterschap Hollandse Delta wil verder met de ontwikkeling 
van het spel.
-Metro-

Smartroad
(Civiele Techniek) 
Diverse kranten hebben bericht over de weg waarop elektrische auto´s al 
rijdend kunnen opladen. De bedenkers van Smartroad, Martik Petrosjan en 
Arber Veseli vielen hiermee ook in de prijzen.
-Algemeen Dagblad (AD), Metro en Havenloods-Botlek-

Groene Streken 
(Ruimtelijke Ordening en Planologie) 
In 2011 werd het boek Groene Streken overhandigd aan de wethouder 
Duurzaamheid, mevrouw Van Huffelen. Dit boek is gemaakt door studenten 
Ruimtelijke Ordening en Planologie en gaat over de toepassing van 
stadsecologie in Rotterdam. Voor de gebieden Hillesluis en Schieveenpolder 
is in kaart gebracht hoe stadsecologie daadwerkelijk wordt toegepast en hoe 
dit nog beter kan. Een boek vol ideeën over groen in Rotterdam. Ook laat het 
boek zien hoe bewoners van Hillesluis en Schieveensepolder hun omgeving 
beleven. Zie ook de showcase van deze studenten op op www.hr.nl/rop.  
-AD, Rotterdams Dagblad- 

Voorraadbeheer 
(Logistiek en Economie)
Van Studenten Richard van Marion en Reinier van Rijnberk is naar aanleiding 
van hun scriptie ‘Voorraadbeheer in perspectief’, een artikel gepubliceerd 
op Logistiek.nl. De scriptie is gebaseerd op een nieuwe methode voor 
het bepalen van het voorraadassortiment, gericht op een groothandel in 
bevestigingsmaterialen. De nieuwe methode is in lijn met de gekozen strategie 
van deze organisatie. We hopen in de toekomst nog vele publicaties van deze 
mannen te kunnen lezen.
-Logistiek.nl-

Studenten geven grip aan groei 
(Logistiek en Technische Vervoerskunde) 
Syntens organiseerde een afstudeerpitch op Hogeschool Rotterdam. 
Transportondernemer Bas Kooy uit Middelharnis was een van de vijf 
bedrijven die zitting nam in een MKB-panel. In totaal pitchten meer dan 50 
studenten Logistiek en Technische Vervoerskunde op de opdracht die hen 
het meest aansprak. Het onderwerp van Bas Kooy was het opstellen van een 
management risicosysteem waarmee hij zijn organisatie voor nu en die van 
de toekomst efficiënt kan aansturen en grip op zijn groeiend bedrijf houdt. 
De grip was is gevaar gekomen door de toenemende complexiteit van zijn 
bedrijfsvoering. Samen met Bas Kooij hebben de studenten Rowan Bakker 
en Arjan Borst een nieuw risicomanagementsysteem opgezet. Op de site is 
ook een film over hun opdracht te zien. 
-innovatie.tv-
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Tweedejaars studenten Adverti-
sing Bas en Koen Janssen zijnsamen uitgeroepen tot ‘CreativeTalent of the Year’. De prijs voorhet creatiefste talent van Neder-

land is een initiatief van T-Mobile.
Het bedrijf vroeg studenten eensympathieke online campagne tebedenken voor de War Childmaand van T-mobile. Maar liefst

92 concepten werden ingestuurd.
De studenten van de Willem deKooning Academie wonnenonder de naam ‘Gebroeders Jans-

sen’ met hun idee voor de social
media-campagne ‘Punten scorenbij je vrienden’. In plaats vangeldbedragen doneer je tastbareproducten. “Bijvoorbeeld lesma-

teriaal, verf of een voetbal. OpFacebook kan je vervolgens latenzien wat je gedoneerd hebt endaarmee scoor je punten bij jevrienden!”, aldus de broers. De

vakjury roemde het idee als slimen doordacht, laagdrempelig engoed gekoppeld aan belgedrag.De broers hebben een geldbe-drag van 5000 euro gewonnen.De komende weken werken zijhun concept verder uit. METRO

Deze pagina is een samenwerking met Hogeschool Rotterdam
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Studenten laten morgen zien hoe ze 
duurzaamheid in de praktijk brengen

Vlnr: studenten Ingrid Stolk, Rense Bakker, Carola Bouwens, Darja 

Tretjakova, José Kooi en Nikéh Booister bij het door hen ontwikkelde 

bordspel dat de communicatie bij dreigende overstromingen kan 

verbeteren. 

VINCENT VAN DORDRECHT

Hogeschool gaatvoor duurzaam
Morgen, op de Dag van de Duur-
zaamheid, laten studenten vanHogeschool Rotterdam zien hoeze dit begrip in hun studie inte-

greren. Vandaag in Metro alvast
drie voorbeelden. Studente Com-
merciële Economie Shuyi Dong(21) doet een project voor deminor Social Marketing. “Onzeprojectgroep helpt de non-profit-

organisatie Selva Vida Sin Fronte-
ras, die zich inzet voor Ecuador.
Met social marketing proberenwe een gedragsverandering tebereiken bij Nederlandse bedrij-

ven. Zij kunnen met verantwoordondernemen helpen om de ern-
stige ecologische problemen inEcuador ten goede te beïnvloe-
den. We maken die bedrijven dui-
delijk dat het voor hen een win-
winsituatie is. Als een bedrijf
betrokken is bij milieu en ont-
wikkeling, kan het dat naar bui-
ten uitdragen.”Shuyi is verrast over hoe leukhet is om “voor het goede doel”te werken. “Ik heb een puur com-

merciële opleiding gekozen. Maarnu ik met dit project bezig ben,
ga ik er helemaal in op. Het komt
echt uit mijn hart. De problemenin Ecuador zijn zo groot. Ik wil
een verschil maken.”Ook studente Nikéh Booister(22), vierdejaars studente Water-

management, laat morgen zienhoe zij duurzaamheid toepast. Zedoet mee aan het Innovation labFloodcontrol, onderdeel van het
excellentietraject van Hogeschool
Rotterdam. “We haken aan bij
het Nederlandse programmaFlood Control 2015, waarin ken-
nisinstituten en bedrijven samen-
werken aan een slimmer waar-
schuwingssysteem bij dreigendeoverstromingen. Wij kijken naarde communicatie, want daaringaat het mis bij dreigende ram-

pen. We hebben een bordspel
ontwikkeld. Overheden en hulp-
verleners kunnen zo ontdekkenwaar de knelpunten zitten en hoerisico’s verminderd kunnen wor-

den. Het is geïnspireerd op bord-
spellen als Kolonisten van Catan.”Morgen, op de Dag van deDuurzaamheid, zal het spel wor-

den getest. “Het zou kunnen dat
we het nog wat spannender moe-
ten maken.” Na het weekend gaat
Nikéh voor een uitwisselingspro-
ject naar Jakarta. “Natuurlijk gaik daar  kijken hoe het zit met
waarschuwingssystemen bij over-
stromingen. Het zou wel erg leukzijn als ik het spel in Indonesiëkan introduceren.”Suzanne Quartel (20), derde-

jaars Communicatie en Multime-
diadesign, bedacht met drie stu-
denten de Greenway-app. “Dedienst Stedenbouw en Volkshuis-
vesting (dS+V) had ons gevraagdiets te bedenken om de luchtkwa-
liteit in de stad te verbeteren. Wij
hebben dat omgedraaid. Dus: hoekun je zorgen dat je zo min moge-
lijk last hebt van vuile lucht? Zokwam een app tot stand die jelangs de schoonste routes leidt.

Door Open Data van de gemeentete gebruiken, kun je zien waar defiles staan, waar de verkeerslich-
ten op rood staan, en waar het
druk is. Naast de schone route,
kun je ook de normale route vin-
den met de app. Duurzaamheidmoet wel een keuze blijven.”

Petra van Gel-deren ziet datduurzaam-heid een
steeds norma-ler en vanzelf-sprekender onderdeel isgeworden van het onderwijs-programma en de bedrijfsvoe-ring. “We benoemen het nieteens zo. Je merkt simpelwegdat het speelt, bij iedereen.Zoals het ook in het bedrijfsle-ven geen vraag meer is of jemet duurzaamheid bezigmoet zijn.” De dag van duur-zaamheid, morgen, is dan ookeen mooie gelegenheid omzichtbaar te maken wat Hoge-school Rotterdam op ditgebied al heeft bereikt. Onderhet motto ‘Spot on Sustainabi-lity’ laten studenten projectenzien waar ze een bijdrage aanhebben geleverd. “Bij duurzaamheid denkt menvaak aan allerlei technischetoepassingen en snufjes, maarhet gaat om zoveel meer.Duurzaamheid op zichbestaat niet, maar het zit let-terlijk in het DNA van eenorganisatie. Het is niettastbaar, maar een houding.Hoe dieper het in de genenvan een organisatie is doorge-drongen, hoe meer mensenbereid zijn om er tijd enmenskracht in te investeren”,aldus Van Gelderen.

“NORMAALEN VANZELF-SPREKEND”

Analyse

PETRA VAN GELDERENPROGRAMMACOÖRDINATORDUURZAAMHEID

Broers vallen in deprijzen met ideecampagne War Child

Het winnende concept.

“Met onze app heb jeals fietser zo minmogelijk last van vuilelucht in de stad.”SUZANNE QUARTEL 

Duurzaamheidsdag
Morgen is het de derde landelijkeDag van de Duurzaamheid, geor-ganiseerd door Urgenda, een or-ganisatie voor duurzaamheid eninnovatie.

Door heel Nederland vinden erduizenden activiteiten plaats.

Het programma van HogeschoolRotterdam start om 11.00 uur meteen markt en een doorlopend po-diumprogramma in de kantinevan locatie Museumpark. Meer in-formatie is te vinden opwww.spotonsustainability.nl.Algemene informatie vind je opwww.dagvandeduurzaamheid.nl.
Recordpogingwereldwijdwatertesten  

Zo’n honderd leerlingen vanvmbo, havo en vwo komen van-daag naar Hogeschool Rotter-dam. Ze gaan experimenten doenmet water dat ze zelf hebbenmeegebracht. Deze watermasterclass is on-derdeel van het Global Chemi -stry Event, een wereldwijdonderzoek naar drinkwaterkwali-
teit, uitgevoerd door middelbarescholieren. De proeven vindenplaats op de laboratoria van deopleidingen Chemie en Biologieen Medisch Laboratoriumonder-zoek. Het Global Chemistry Ex-periment zelf bestaat uit vierproeven over waterkwaliteit enwaterzuivering, die uitgevoerdworden op lokaal oppervlaktewa-

ter. De resultaten worden verza-meld in een internationaledatabase. Iedereen kan aan heteind van het jaar zien hoe hetmet de waterkwaliteit is gesteldin bijvoorbeeld Australië ofIndia. METRO

MARTINE BOELSMAWWW.METRONIEUWS.NL
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Rising star Lisette
(Facility Management)
Het komt regelmatig voor dat we online kunnen vernemen dat het goed gaat 
met onze studenten en alumni. Facto Magazine, een onafhankelijk vakblad 
voor facility management en inkoop is een zeer toonaangevend magazine 
in deze branche. Oudstudent Lisette Willems is in december 2011 door Facto 
Magazine aangekondigd als de rising star. Deze rubriek is speciaal voor jong 
talent zoals Lisette. In het artikel spreekt ze over haar carrière en ambities 
binnen haar vakgebied en over het winnen van de FGB-scriptieprijs in 2010. 
“Mijn scriptie is in verkorte versie uitgegeven als een boekje. Daar ben ik 
nog steeds erg trots op.”
-Facto Magazine-

Kosten berekenen van vrachtwagens
(Logistiek en Technische Vervoerskunde) 
Speciaal voor dienstverlener Ritmeester Interfreight hebben Thomas 
Duyndam en Joeri Siebel een nieuw dashboard ontwikkeld. Met dit 
softwareprogramma worden kosten per vrachtwagen of per traject in 
kaart gebracht. Het dashboard kan rekenen met alle kosten van trekkende 
voertuigen. Op deze manier krijg je zowel inzicht in het brandstofverbruik 
en onderhoud als in verzekeringen en schades. Ritmeester Interfreight heeft 
dankzij dit nieuwe softwareprogramma veel sneller relevante cijfers tot haar 
beschikking. Directeur-eigenaar Jan-Robert Keijzers: “De studenten kregen 
van mij carte blanche en hebben het geweldig gedaan. Want behalve een 
perfect sturingssysteem hebben ze ook een functioneringsformulier gemaakt 
waarmee we nu ook beter kunnen sturen op gedrag. Hiermee slaan ze de 
spijker op zijn kop. We hebben één keer eerder studenten aan het werk 
gehad. Dat was voor een marketingopdracht: wat de kansen waren voor een 
vestiging in Duitsland. Maar de uitkomsten waren mij te algemeen. Hier heb 
ik veel meer aan. Met dit systeem gaan we echt aan de slag.”

Concept House Prototype
(Bouwkunde)
Een week duurde de internationale bouwbeurs. Deze beurs is de tweejaarlijkse 
ontmoetingsplaats waar bouwend Nederland bij elkaar komt. Rutger Wirtz 
projectarchitect van Concept House Prototype, een innovatief bouwsysteem 
voor duurzame, energieneutrale appartementen stond voor het eerst 
op deze beurs. Volgens Wirtz is het uniek wat hij tijdens deze week liet 
zien. “Het Concept House Prototype is in alle opzichten een duurzame en 
energieneutrale woning die in serie geproduceerd en zeer snel in elkaar 
gemonteerd kan worden.” Extra speciaal is dat het hier om appartementen 
gaat. Dit omdat het moeilijk is om bij deze type woningen energie te winnen. 
Op de eerste beursdag kwamen studenten Bouwkunde al een kijkje nemen. 
Zij toonde interesse en hebben Wirtz een half jaar lang ondersteund. Op RDM 
Campus staat het prototype nu inmiddels. Het Concept House Prototype is 
onderdeel van het dorp Concept House Village. Dit dorp is de plaats voor 
innovatieve woningen (zie ook RDM Campus).
-Cobouw- 

Praktijk Integratieproject in de media
(Al onze opleidingen) 
Praktijk Integratie projecten (PI) zijn projecten waarbij studenten van 
verschillende opleidingen samen, een oplossing proberen te vinden voor 
een externe opdrachtgever. Door het probleem integraal aan te pakken 
wordt getracht een compleet advies neer te leggen. Deze nieuwe manier van 
projectonderwijs is niet onopgemerkt gebleven. Zo heeft Eilanden Nieuws 
een  artikel gewijd aan het PI-project over de haalbaarheidsstudie naar de 
vaarverbinding tussen Haringvliet en Grevelingen. Drie studenten Civiele 
Techniek, een student Bouwkunde en twee studenten Ruimtelijke Ordening 
en Planologie hebben samen grondig onderzoek gedaan naar de voors en 
tegens van de aanleg van deze vaarverbinding recht door Goeree-Overflakkee. 
Naast het onderzoek hebben de studenten meerdere alternatieve tracés in 
de vorm van een grondplan of plattegrond ontworpen. 
-Eilanden-Nieuws- 
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De Gelsluis in de media
(Civiele Techniek) 
De Gelsluis (zie ook Prijzen) verscheen overal in de media. Van diverse huis-
aan-huisbladen waaronder Weekblad Schuttevaar tot uiteenlopende zoals 
vakbladen zoals het Technisch Weekblad, Maritiem Nederland, Intermediair, 
Nieuwsblad Transport en het Waterschap. Ook de landelijke media pakte 
deze innovatieve uitvinding op. Het AD publiceerde een stuk en zelf SBS 6 
besteedde in programma Hart van Nederland aandacht aan de innovatieve 
sluis.

Wijken ontwerpen op water
(Watermanagement) 
Niet alleen studenten Bouwkunde ook de studenten van Watermanagement 
kunnen huizen ontwerpen. Uiteraard zijn deze huizen speciaal ontworpen 
voor op het water. De opdracht ‘Ontwerp een wijk op water’ is uitgegeven 
door Architectenbureau Waterarchitect. Een deel van het idee is gewonnen 
door onze Watermanagement studenten.
-Metro-

Minor International Management & Consultancy
(Technische Bedrijfskunde) 
Studenten van de minor International Management en Consultancy 
kregen bezoek van de Wethouder van Haven en Economie, Jeannette 
Baljeu. Studenten hebben een opdracht uitgevoerd met betrekking tot de 
arbeidsperspectieven van hbo-studenten in de haven. De beste twee groepen 
mochten hun strategie presenteren aan Baljeu. Vervolgens gaf zij haar reactie 
op de plannen en ging ze met onze studenten in discussie. 
-AD, Rotterdam Dagblad-

Ontwerpsessie Openbare Ruimte
(Ruimtelijke Ordening en Planologie) 
Ruimtelijke Ordening en Planologie studenten hebben net als studenten 
van TU Delft en hogeschool Van Hall Larenstein hard gewerkt aan een door 
gemeente Middelharnis uitgegeven ontwerpopdracht. De opdracht staat 
beter bekend als Ontwerpsessie Openbare Ruimte (OOR). Het is voor de 
gemeente een goede manier om diverse ontwerpmogelijkheden in kaart 
brengen. Na een bezoek aan de ontwikkellocatie hebben studenten drie 
dagen gewerkt aan een gezamenlijke omgevingsanalyse. Op basis van deze 
analyse hebben de groepjes van elke onderwijsinstelling een eigen ontwerp 
bedacht en gepresenteerd aan het College van Burgemeester en Wethouders 
met een groot aantal geïnteresseerde ambtenaren. 
-Eilanden Nieuws, Groot Goeree Overflakkee-

Creatief met watervraagstukken 
(Watermanagement) 
Tweede- en derdejaarsstudenten werken een week lang op RDM Campus 
aan een belangrijk watervraagstuk afkomstig van DHV (advies- en 
ingenieursbureau) en woningcorporatie Woonbron. De uitdaging was 
om in een week met passende, innovatieve oplossingen te komen voor 
duurzame vernieuwing van de woonwijk Heijplaat. Zo keken studenten naar 
klimaatadaptief bouwen, economisch verantwoord inrichten, de toepassing 
van civiel technische maatregelen waaronder flexibele waterkeringen en 
nog veel meer. Onder begeleiding van Marjolijn van Eijsden (Hogeschool 
Rotterdam) en Gijs van Ginneken (DHV) kwamen studenten uiteindelijk tot 
een geïntegreerd stedenbouwkundig plan. Alle resultaten van dit plan werden 
gepresenteerd aan DHV, Woonbron en diverse professionals. “Dit leverde 
flink wat stof tot nadenken op”, aldus vakblad Wonen Water en Ruimte. Door 
middel van dit project ervaren studenten een nieuwe vorm van werken terwijl 
de pas verworven inzichten voor opdrachtgevers daadwerkelijk iets oplevert.
-Water Wonen & Ruimte-
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Instortingsgevaar bij spouwmuurconstructies
(Bouwkunde)
Twee oud-studenten, Quint Bierhuis en Wouter van den Berg, zijn afgestudeerd 
met een opdracht voor Gemeente Leidschendam-Voorburg. De opdracht kwam 
voort uit een inspectiesignaal van VROM. Beide studenten waren al eerder 
in aanraking gekomen met instortingsgevaar bij spouwmuurconstructies 
en vonden het zo interessant dat ze de opdracht maar al te graag voor 
de gemeente wilden uitvoeren. Tijdens het onderzoek gaven de jongens 
antwoord op twee onderzoeksvragen. De gemeente wilde weten welke 
mogelijke bouwkundige oplossingen zij aan bouweigenaren kunnen adviseren 
bij gevels met een potentieel instortingsgevaar. De scriptie is met een 9 
beoordeeld en bekroond met de Bouwend Rijnmond Prijs. In verschillende 
kranten werden de studenten vermeld. Na de afstudeerperiode waren beide 
studenten zo enthousiast over het onderwerp dat ze er hun werk van gemaakt 
hebben. Meer weten over het bedrijf van deze oud-studenten? Kijk dan op 
www.bb-consulting.nl.

Samenwerken is de sleutel 
(Watermanagement) 
Samen een nieuwe generatie waterbouwers opleiden, dat is het doel van de 
samenwerking tussen Watermanagement, Gemeentewerken Rotterdam en 
Public Domain Architecten. Ieder semester krijgen minimaal vijf studenten 
de kans op een leerplek binnen de Community of Practice Drijvend Bouwen 
op RDM Campus. In deze community werken studenten samen met de 
partners aan de ontwikkeling van een drijvende straat. Dit is dus letterlijk 
een straat zoals we die normaal kennen, maar dan drijvend op open water. 
De samenwerking is heel bijzonder omdat studenten de gelegenheid krijgen 
zowel met het bouw-, het architectonische en het gemeentelijke aspect te 
werken. 
-De Echo- 

Aanbevelingen voor sluis in Alblasserdam 
(Civiele Techniek) 
In 1998 was de sluis in de dam bij Kinderdijk volgestort ten bate van de 
dijkversterking. Tot op de dag van vandaag vinden veel Alblasserdammers 
dit nog steeds jammer. In hun beleving hoort de doorvaart simpelweg bij het 
dorp. Ook mensen met een plezierboortje zien een nieuwe sluis wel zitten. 
Volgens Civiele Techniek studenten Christiaan Barth, Tanja Beijleveld, Arjan 
Blok, Sven Egas en Christian Nieuwenhuijse, is dit ook technisch mogelijk. 
In een plan beschrijven de studenten waar die nieuwe sluis het beste kan 
komen. Hun advies is om houten puntdeuren te gebruiken die sprekend 
lijken op de oude sluisdeuren. De sluiskolk moet volgens student Christian 
Nieuwenhuijse zo groot zijn dat er schepen van 12 meter lang, 4,30 meter 
breed en 2,40 meter hoog doorheen kunnen. Andere aanbevelingen zijn 
hydraulische deuren en het verplaatsen van het oude sluiswachterhuisje 
naar de nieuwe sluis. Naar schatting zullen de kosten rond de 10 miljoen euro 
liggen. Wethouder van Alblasserdam Sjoerd Veerman (CDA) is enthousiast 
over het plan en steunt het van harte. Maar gezien het grote bedrag dat het 
Alblasserdam zal gaan kosten is de kans volgens hem klein dat de nieuwe 
sluis er op korte termijn zal komen. Daarom zal een nieuw groepje studenten 
zich gaan ontfermen over alle alternatieven voor de sluis, waarbij ook de 
kosten worden berekend.
-AD Dordtenaar- 

Studenten inzetten voor ministeries
(Facility Management)
Negen studenten kunnen tijdens de opleiding werkervaring opdoen bij 
FaSam, het facilitaire bedrijf voor de ministeries van Binnenlandse Zaken 
en Koninklijk Relaties en Veiligheid en Justitie. De studenten gaan aan de 
slag in het werkveld waarin zij na hun studie graag zouden willen werken. 
Senior medewerkers van FaSam geven studenten een training en andere 
medewerkers werken de studenten verder in. Dit zodat studenten goed 
kunnen omgaan met alle systemen, processen en procedures. Verder volgen 
ze een Academy Light Training. Voor zowel student als FaSam is dit project 
voordelig. Studenten maken kennis met de praktijk en FaSam heeft continue 
bezetting.
-Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer- 
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Praktijk Integratie Projecten (PI) 
Afgelopen jaar was het eerste jaar dat alle opleidingen deelnamen aan Praktijk 
Integratie Projecten (PI). Alle derdejaarsstudenten gingen in groepjes aan 
de slag met een serieuze opdracht afkomstig uit het bedrijfsleven. Door PI 
leren studenten een beroepsvraag te koppelen aan de pas verworven kennis 
uit de opleiding. Voor studenten is de multidisciplinaire samenwerking heel 
leerzaam. Op deze manier worden mogelijke oplossingen vanuit verschillende 
perspectieven bekeken, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het 
eindresultaat. Opdrachtgevers geven aan blij te zijn met deze multidisciplinaire 
benadering. Ideeën worden namelijk vanuit diverse invalshoeken getoetst. 
Dit vergroot de haalbaarheid en kwaliteit van de oplossing. 

Presentatie voor Bouwend Nederland 
Student Civiele Techniek Joost van Gemeren heeft zijn Pi-project mogen 
presenteren voor een volle zaal aannemers. De bijeenkomst is speciaal 
georganiseerd door Bouwend Nederland. Zijn project gaat over de verbinding 
in Leiden A4/A44 en ondertunneling van de Europaweg. Zijn project is ook 
te vinden op www.pi-project.nl

Introductieweken 
Iedere opleiding heeft een introductieweek. Zo ook de opleiding Bouwkunde. 
Een van de hoogtepunten tijdens deze week is de Drakenbootrace. Al 
eeuwen wordt deze race in China gehouden. Sinds twee jaar hebben we de 
race nu ook in Rotterdam. Alle kersverse eerstejaars studenten leren hun 
klasgenoten goed kennen door te racen tegen andere klassen op De Schie, 
vlakbij metrostation Coolhaven. De klas die het beste weet samen te werken 
komt vaak als winnaar uit de bus.

Ook het steigerbouwspel is een onderdeel van de 
introductieweek bij Bouwkunde, net als bij de opleiding 
Civiele Techniek. Alle nieuwe techniekstudenten krijgen 
met dit spel direct te maken met de praktijk en hun eerste 
technische opdracht. Tijdens het spel bouwen studenten 
in groepen een attractie van steigerbuizen en planken. 
Uiteindelijk worden alle bouwwerken beoordeeld door een 
vakkundige jury die let op originaliteit en duurzaamheid.

Honoursprogramma gestart
Verschillende opleidingen zijn met het Honoursprogramma gestart. Dit 
programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die iets extra’s uit de studie 
willen halen. Het Honoursprogramma doe je naast het bachelorprogramma 
dus het is alleen weggelegd voor de echte doorzetters. Het versterkt de 
student en zijn/haar ontwikkeling in het vakgebied door middel van projecten 
op het gebied van innovatie en toegepast onderzoek. Wie als ‘excellent 
student’ dit programma succesvol afrond, krijgt op het diploma de eervolle 
vermelding ‘Honours Degree’. 

Samenwerking met hoogheemraadschap
In juni 2011 tekende de opleiding Watermanagement en het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard een samenwerkingsovereenkomst. Met 
deze samenwerking draagt het hoogheemraadschap bij aan de ontwikkeling 
van de opleiding door zowel gastlessen en werkbezoeken te organiseren als 
binnen het Honoursprogramma topstages aan te bieden. Op haar beurt geeft 
Watermanagement medewerkers van het hoogheemraadschap mogelijkheden 
deel te nemen aan modules binnen het onderwijsprogramma.

Verbonden aan ‘Ik onderzoek water’
Als steunpunt is Watermanagement verbonden aan het project ‘Ik onderzoek 
water’ waarbij leerlingen van het voortgezet onderwijs hun profielwerkstuk 
over water kunnen uitvoeren met medewerking van een expert uit de 
watersector. Dit jaar deden maar liefst vijftig leerlingen van middelbare 
scholen uit de regio mee aan dit project. Zeker veertien bedrijven uit de 
watersector in de regio verleenden opdrachten en expertise.
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Bruggen slaan tussen onderwijs en MKB 
Het verbeteren van kennisoverdracht tussen onze logistieke opleidingen en 
het MKB, daar draait het bij het project Kennisdistributiecentra om. Dankzij 
dit project zijn we in staat een intensieve kennisrelatie aan te gaan met 
het MKB en zal de aanwezige kennis bij beide partijen dus beter gedeeld 
kunnen worden.

Studenten ontwikkelen plannen voor Oud Crooswijk
Studenten van de minor ‘Vernieuw je stad’ maakten een voorstel voor de 
herontwikkeling van Oud Crooswijk. De nadruk bij dit voorstel ligt op het 
vergroenen van de wijk. Het gaat om groenere pleinen, daken, woonblokken 
en andere gebouwen. Grootschalige sloop zal dan niet nodig zijn. 

Internationaal samenwerken aan watervraagstukken 
Human Capital Water & Delta, gecoördineerd door het Netherlands Water 
Partnership (NWP) zorgt ervoor dat Nederlandse wateropleidingen 
internationaal samenwerken. Door zogeheten Westskills Challenges te 
organiseren krijgen Nederlandse en buitenlandse studenten de kans om 
samen te werken aan watervraagstukken. Na Westskills Challenges in 
Shanghai en Casablanca werd tijdens de International Water Week (IWW) 
zo’n challenge in Nederland gehouden. Innovatie stond centraal. Studenten en 
jonge vakmensen werkten in groepen samen aan oplossingen voor problemen 
bij stedelijk waterbeheer.

Waterhose
25 januari 2012 stond in het teken van overstromingen. Zeven studenten 
afkomstig vanuit diverse opleidingen van Hogeschool Rotterdam hebben 
voor het project Innovation Lab Flood Control onderzoek gedaan naar 
crisiscommunicatie in tijden van een overstroming. Centraal stond de de 
communicatie tijdens zo´n crisissituatie te verbeteren. De studenten van het 
Innovation Lab hebben hiervoor een serious game ontwikkeld. De combinatie 
van interactie en leermomenten in dit spel zorgt ervoor dat de communicatie 
verbetert tussen alle betrokkenen. De medewerkers van het Waterschap 
Hollandse Delta het spel gespeeld. Alle medewerkers hebben de serious 
game als zeer positief ervaren.

Presenteren voor beroepsvereniging 
Studenten van de Facility Management Minor Corporate Real Estate 
Management, presenteerden in samenwerking met de Haagse Hogeschool 
hun voorstellen aan de Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NEVAP). 
Het ging om een nieuwe bestemming voor een leegstaand pand in Zoetermeer. 
Veertien groepjes van vijf studenten hebben allemaal een concept bedacht om 
het pand een nieuwe functie te geven. Het winnende team mocht presenteren 
voor NEVAP. Het groepje bedacht een outlet-Shop van River Dale (interieur 
en woonaccessoires merk) als oplossing. De presentatie was voor hen een 
unieke kans om het platform te laten zien wat zij in huis hebben. 



Studenten bedenken en ontwikkelen soms de meest uiteenlopende oplossingen voor diverse vraagstukken. In het 
schoolgebouw aan de G.J. de Jonghweg is dat dagelijks goed zichtbaar. Iedere periode ontpoppen er in de diverse 
(werk)ruimtes de meest creatieve plannen, ontwerpen, maquettes en presentaties. Studenten zie je zelfstandig 
werken en een moment later in werkgroepjes. In ieder geval zijn ze hard bezig om voor het einde van een periode 
het project naar behoren af te kunnen ronden. Sommige eindproducten zijn verbluffend en hebben studenten 
zichzelf daadwerkelijk overtroffen. Graag tonen we aan aankomende studenten en andere belangstellenden wat onze 
studenten kunnen. Daarom staan er op www.hr.nl bij iedere opleiding ‘Showcases’ van die prestaties. In dit boekje 
showen we met trots een aantal van die resultaten. Via de QR-codes kun je op de site meer van deze projecten zien. 

Showcases
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Het woonbedrijfsgebouw, de meesterproef van Bouwkunde
Het ontwikkelen, ontwerpen en technisch uitwerken van een woonbedrijfsgebouw staat tijdens dit project centraal. 

Voor de uitwerking hebben studenten Wouter Brok, Maurits Knibbe, Martin Snel en Jeffrey van Tol gebruik gemaakt 
van een Bouw Informatie Model. Met behulp van dit model konden de studenten virtueel laten zien hoe het gebouw 
eruit ziet. Het model functioneert zowel als informatiedatabase en communicatiemiddel. Verder kunnen alle 
tekeningen uit dit model gefilterd worden. 

Het resultaat bestaat uit een visuele weergave van 3D afbeeldingen, schetsen en (gedetailleerde) technische 
tekeningen, inclusief onderbouwing voor gemaakte keuzes met bijbehorende rapportages en ondersteunde 
berekeningen.

Showcase Bouwkunde
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Het gemaal is volgens hun 

advies duurzaam op diverse 

onderdelen.

Duurzaam gemaal 
Door alle technologische ontwikkelingen zijn de pompen van het gemaal Kerkedijk in IJsselmonde naar de kelder 
verplaatst. Hierdoor staat het gebouw boven de grond leeg. Aan studenten Jos Baars, Guus Grit, Kevin van den 
Hoonaard, Matthijs van Joolingen en Bob Heester de uitdaging dit gebouw een nieuwe functie te geven, een functie 
die past in de wijk.  

Na de nodige brainstormsessies hebben de studenten gekozen voor de ontwikkeling van groepswoningen in het 
gemaal. Door kleine uitbouwen naar het noorden en het zuiden, kan de hoofdstructuur van het gemaal gewoon 
blijven staan. 

Het gemaal is volgens hun advies duurzaam vernieuwd op diverse onderdelen. Zonnepanelen worden op het dak 
geplaatst, energie is te winnen uit het riool en dat moet volgens de berekeningen genoeg zijn om zelfvoorzienend 
te kunnen opereren. Opbrengsten komen uit de verhuur van kamers aan studenten. 

Showcase Civiele Techniek
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Duurzame waterbouw in de Maashaven
Studenten Niek Brink, Margot Leicher, Melle van Overbeek en Jorte Weij ontwikkelden een plan voor (een deels) 
zelfvoorzienende woonwijk van 200 woningen in de Maashaven. 

Aan de hand van diverse schetsen en onderzoeken in het gebied is het plan tot stand gekomen. Een vakkundige 
jury bestempelde het ontwerp als inspirerend. Dit kwam mede door een woontoren op palen en de verschillende 
drijvende eilanden die met elkaar verbonden zijn. 

Dankzij de ruime stedenbouwkundige opzet en aandacht voor aspecten als duurzaamheid en (flexibele) infrastructuur, 
verkoos de jury dit groepje tot winnaar.

Showcase Watermanagement
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Legenda: Openbare ruimte                  1:700

Binnentuin

Kade

Gras

Bomen

Openbaar plein

Binnenplein

Plangebied

De brochure van Katendrecht
Voor het vak Grafische Software heeft Barbara Struijk heeft een brochure gemaakt van de Rotterdamse wijk 
Katendrecht. 

Voordat Barbara kon beginnen aan de brochure was een gebiedsanalyse vereist. Dit betekent onder andere het 
plangebied bezoeken en zelf foto´s nemen. Vervolgens is de Cad-kaart van het gebied door haar actueel gemaakt 
en verder uitgewerkt tot een infrastructuur-, groen- en een bebouwingskaart. 

De volgende fase is de ontwerpfase. Tijdens deze fase heeft ze haar handschetsen in Photoshop ingekleurd en 
bewerkt, blokvormen in SketchUp opgezet en de tekeningen in het juiste perspectief geplaatst. Voor het eindresultaat 
zijn alle onderdelen samengevoegd in Indesign tot een mooie brochure.

Showcase Ruimtelijke Ordening en Planologie
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Optimalisatie materials handling IKEA Barendrecht 
Peter van der Meijs en Pieter van Velzen hebben tijdens hun afstudeeronderzoek voor IKEA Barendrecht bekeken 
hoe deze haar materials handling zo effectief mogelijk kan inrichten. 
Het doel: op alle werkbare dagen de voorraad vóór winkelopening op de juiste bestemming te plaatsen

Door middel van literatuuronderzoek constateerden zij dat de Systematische Handling Analyse een passend model 
was voor deze opdracht. 

Door te experimenteren met het simulatieprogramma is de meest geschikte methodiek voor het vulproces naar 
voren gekomen. Peter en Pieter adviseren in hun verslag om over te gaan naar een andere vulmethode. IKEA 
Barendrecht neemt het advies ter harte en voert daadwerkelijk een nieuwe methode in. Voortaan worden op een 
andere manier pallets met producten vanuit de vrachtwagen in de verkoopvakken van de winkel geplaatst.

Showcase Technische Bedrijfskunde
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Onderzoek naar gebruik van stellingbedieningsapparatuur
Wat verwachten klanten op het gebied van duurzaamheid van een bedrijf? Hoe beoordeelt een klant wat hij of zij 
krijgt? Dat is een interessant gegeven om te onderzoeken. In de logistieke sector is tijd schaars en moeten veel 
beslissingen ad hoc worden genomen. Ge-eX was blij dat afstudeerder Arwin de Jong van Logistiek en Technische 
Vervoerskunde voor hen uitzocht. 

Arwin onderzocht wat de klanten verwachten van Ge-eX op het gebied van duurzaamheid en in hoeverre Ge-eX die 
verwachtingen kan waarmaken. Hij sprak met verschillende klanten, vooral grote industrieën die veel vracht laten 
vervoeren. Ook ging hij in gesprek met leveranciers van Ge-eX: de vervoerders. Theorieën over klanttevredenheid 
en duurzaamheid combineerde hij tot een helder overzicht.

Met het onderzoeksrapport van Arwin kan Ge-eX goed gefundeerde strategische keuzes maken voor de komende 
jaren. Ze hebben nu inzicht in de wensen en verwachtingen van de klanten en de mogelijkheden van hun leveranciers. 
Met die kennis kan Ge-eX maximale duurzaamheidswinst halen uit hun vloot van 45-voetcontainers. Het onderzoek 
werd door de stakeholders ook goed ontvangen én is genomineerd voor de Kennisbruggen Innovatieprijs.

Showcase Logistiek en Technische Vervoerskunde



Beladingsgraad in de bouw verhogen 
De logistieke belangenbehartiger EVO (Eigen vervoerders en Verladers Organisatie), wilde weten hoe de 
beladingsgraad van voertuigen in de bouw vergroot kan worden. Om hier achter te komen is de hulp van derdejaars 
student Yusuf Aboutalaal ingeroepen. Yusuf concentreerde zich voornamelijk op de verbetering van samenwerking 
en communicatie tussen verschillende partijen.

Hij begon zijn onderzoek met een beschrijving van de huidige situatie door diverse partijen uit de bouwwereld te 
interviewen. Aan de hand van literatuuronderzoek kwam Yusuf achter de mogelijkheden voor het verbeteren van 
communicatie en samenwerking. Dit moet een hogere beladingsgraad bevorderen.

Na zijn onderzoek concludeert hij dat de belading van de transporteurs 10% kunnen stijgen. Tegelijkertijd kunnen 
de kosten met 10% dalen. Daarnaast zal de relatie tussen transporteurs en bouwbedrijven verbeteren door het 
maken van goede afspraken over retourlogistiek en aanlevering op de bouwplaats. Het bouwbedrijf kan volgens 
Yusuf’s bevindingen 10% besparen op bouwkosten, 7% op bouwtijd en zijn er 40% minder financieel onvoorziene 
wijzigingen. 

38 Showcase Logistiek en Economie



Herhuisvesting Catering Service Rotterdam
Wat wordt de ideale locatie van Catering Service Rotterdam gekeken naar de eisen en wensen van de directie en 
de mogelijkheden die het bedrijfsterrein Rotterdam Noord-West te bieden heeft? Op deze vraag hebben studenten 
Priscilla Hompus, Suyiennara Jacob, Sharmayne van Keulen en Marsheline Manuela wel een antwoord.
Het project is aangepakt met de methode projectmatig creëren. Eerst zijn alle kwaliteiten van het projectteam 
in kaart gebracht, zodat deze optimaal benut konden worden. Daarna is er een groot onderzoek gedaan naar 
het beste pand voor CSR. Hiervoor zijn verschillende bronnen geraadpleegd, zoals internet, boeken, makelaars, 
referentiebedrijven, databases, enzovoorts. Daarna zijn alle mogelijke panden op een rij gezet en de beste eruit 
gehaald voor CSR. Aan de hand van de gevonden onderzoeksresultaten is er een advies geschreven voor de directie.

Het resultaat is een uitgebreid adviesrapport voor de directie van CSR. De meerwaarde van het project is dat de 
herhuisvesting aan de hand van hun adviesrapport in gang kan worden gezet. Er zijn extra opdrachten gedaan 
naar aanleiding van vragen van de directie.

40 Showcase Facility Management



Innovation Lab Flood Control 
Het bewustzijn van overstromingsrisico’s bij burgers en bestuurders is bijna nihil. Onder professionals is er weinig 
kennis over de problemen die zich op het gebied van communicatie zouden kunnen voordoen wanneer er een 
overstroming plaatsvindt. Het uitvoeren van oefeningen in deze noodsituaties is moeilijk. Vanuit Flood Control 2015 
kwam een vraag om een social game te ontwikkelen om deze trainingsbehoefte te behartigen. 

Wat is een serious game en waar begin je met ontwerpen? Tijdens de oriëntatiefase hebben studenten die deelnamen 
aan dit Innovation Lab, zoals Darja Tretjakova hier meer inzicht in gekregen. Concepten van het spel zijn door de 
studenten zelf en door de beroepspraktijk continu getoetst. Op basis van de feedback is het spel keer op keer 
verbeterd. Aangezien de game op de realiteit is gebaseerd hebben de studenten tal van onderzoeken verricht om 
verschillende onderdelen van het spel te onderbouwen. 

De studenten hebben uiteindelijk een bordspel ontwikkeld met als doel de professionals uit de watersector bewuster 
te maken van de communicatieproblemen die tijdens een overstroming kunnen optreden. Spelers zitten tegenover 
elkaar en worden gedwongen om met elkaar te overleggen. Het spel roept discussies op tussen de professionals 
waardoor zij bewuster worden van ieders belangen en bezigheden. Waterschap Hollandse Delta heeft aangegeven 
verder te willen gaan met de ontwikkeling van het spel. Daarnaast zal het spel gebruikt gaan worden ter ondersteuning 
van bepaalde vakken op Hogeschool Rottedam.

42 Showcase Innovation Lab Floodcontrol



De mens achter de docent 
Een docent heeft een bijzonder beroep. Als docent moet je een passie hebben om mensen op te leiden. Maar 
wat we meestal niet weten: hun passies, bezigheden of hobby’s als ze niet voor de klas staan. Iedere medewerker 
is bijzonder en heeft een verhaal dat het vertellen waard is. Toch hebben we via tips een aantal docenten uit 
verschillende opleidingen uitgenodigd om iets meer over zichzelf te vertellen. Leer deze medewerkers eens op 
een andere manier kennen en ontdek op welke wijze hun vak soms is verweven met hun privé-leven. 

Persoonlijke 
verhalen
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  Paspoort
 Naam Douwe Kinkel.
 Woonplaats Leiden.
 Hobby`s Schilderen, schaatsen, tennis en gitaar spelen.

  Sinds 2000 werkzaam bij het instituut.
 Opleiding  Bouwkunde.
 Functie Kerndocent.
 Boek op nachtkastje Bonita Avenue, Peter Buwalda.
 Laatste film gezien  No country for old men.
 Beste song ooit gemaakt Alle albums van Radio Head met Thom York.
 Favoriete muzikant  Thom York.
 Favoriete kunstenaar  Joost Conijn.
 Ik blijf thuis voor het televisieprogramma Voor geen enkel televisieprogramma blijft ik thuis.

 Inspiratie Ik laat me inspireren door mensen die plannen maken en deze vervolgens ook uitvoeren. 
 Altijd nog eens willen doen Een lange fietstocht door Zuid-Amerika.
 ‘s Nachts kun je me wakker maken voor Voor de Elfstedentocht.
 Beste weekendtip Zondagochtend vroeg schaatsen op de Jaap Edenbaan om daarna Amsterdam in te gaan.
 Leukste uitspraak v/e (vrouwelijke) student  “Meneer wilt u mijn tatoeage eens zien?”
 Het leukste aan werken voor ons Instituut  De omgang met studenten.

Paspoort Douwe Kinkel
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Pak de fiets 
Fietsen, dat is de passie van Douwe Kinkel, kerndocent Bouwkunde. Het begon 
allemaal bij een presentatie van avonturier en wereldfietser Frank van Rijn 
(1948). De beste man wilde er na zijn studie aan de Technische Universiteit 
op de fiets een jaartje tussenuit. Deze manier van leven beviel zo goed dat 
Van Rijn eigenlijk niet meer is teruggekomen. 

“Bij het lezen van zijn vaak bizarre fietsavonturen, heb ik me regelmatig 
afgevraagd of ik hem als held of als een naïeve idioot moest zien. Maar bij 
de presentatie van zijn nieuwe boek in 2007, bleek hij een humoristische, 
bedaarde man van mijn leeftijd te zijn, die een zaal met honderden 
belangstellenden gemakkelijk een uur kon vermaken met zijn verhalen en 
beeldmateriaal.”

Het grote niets 
In 2008 vroeg Douwe voor het eerst een sabbatical kwartaal aan bij 
Hogeschool Rotterdam. “Ik ben vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port in de Franse 
Pyreneeën naar Santiago de Compostella in Noordwest-Spanje gefietst samen 
met een vriend. Daarna vloog ik naar Marrakech en fietste in mijn eentje over 
de Atlas, door de vallei van de Draa naar het oosten tot aan Zagora (dicht 
bij de grens met Algerije), dwars door het grote niets dat Marokko heet.”

Intens 
Beide fietstochten zijn Douwe buitengewoon goed bevallen. “Omdat je alleen 
reist, sta je sneller open voor contact met anderen. Dit maakt de reisbeleving 
intenser. Het enige nadeel van alleen reizen is dat je belevingen niet direct 
met iemand kunt delen.”

Iets met Azië 
In de jaren zeventig heeft Douwe samen met zijn partner de ‘Hippie Trail’ 
afgereisd. Deze trail over land, heen en terug met openbaar vervoer naar 
India en Nepal via het voormalige Joegoslavië, Turkije, Iran, Afghanistan en 
Pakistan was een reis van negen maanden.” Later in 1999 reisde Douwe met 
zijn gezin zes weken per trein door China. 

Sentimental Journey
Het tweede kwartaal van schooljaar 2010-2011 nam Douwe een tweede 
sabbatical. Het plan was om solo vanaf Bangkok, door Thailand en Laos 
naar Hanoi in Vietnam te fietsen om vervolgens met zijn zoon van Istanbul 
naar Cairo middels het openbaar vervoer te reizen. “De fietstocht naar Hanoi 
zie ik als een soort Sentimental Journey.” 

Te veel hooi op de vork
Een afstand van ca 2500 km hemelsbreed binnen zes weken overbruggen 
leek Douwe haalbaar. “Bij nadere bestudering van het gebied wist ik dat dit 
toch iets te veel hooi op mijn vork was. Dit komt vooral door het bergachtig 
terrein.” Douwe vloog dus eerst vanuit Bangkok in een uurtje naar Chiang 
Mai, een grote stad in noord Thailand. “Vanuit hier fietste ik met minimale 
bagage (12 kg) verdeeld over vier kleine fietstassen (dagafstanden van ca. 
80 km) in een week naar de grens met Laos die gevormd is door de rivier 
Mekong.”
 
Dagritme locals 
Al snel nam Douwe het lokale dagritme over. “Dat betekende 05.00 uur 
opstaan, 06.00 op de fiets. Na de middag stijgt de temperatuur boven de 
vijfendertig graden en kun je maar beter een plekje in de schaduw zoeken. 
Rond vijf uur s`middag is het handig om een slaapplaats te hebben gevonden 
vanwege plotseling invallende duisternis.”

Volgens Douwe is Thailand een land dat relatief gemakkelijk te bereizen 
is. “Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten, al is het noorden nog 
vrij rustig.”
“Het plezierige van een fietsreis is dat ik me niet druk hoef te maken wat ik 
gedurende de reis allemaal zou kunnen of moeten doen. Het enige waar ik 
iedere dag mee bezig ben is zorgen dat ik voor het donker wordt een goede 
overnachting heb en onderweg voldoende eten binnen krijg.”

Goede herinneringen aan seventies reis
Overnachten doe je volgens Douwe bij guesthouses. Deze hostels zijn meestal 
van Chinezen. “Het eten is heerlijk, uiteraard moet je wel van Chinees houden.” 
De eerste dagen deden Douwe enorm terug denken aan zijn grote reis in the 
seventies. “Met name de luchtvochtigheid, warmte, het eten en de geuren 
brengen goede herinneringen naar boven.”

Laos
In Chiang Khong is de grensovergang tussen Thailand en Laos gevormd 
door de grensrivier de Mekong. Hier komt Douwe voor het eerst andere 
fietsers tegen. “Na een dagje bijpraten en kleine reparaties aan mijn fiets, 
steek ik de Mekong over en kom in een totaal andere wereld terecht, Laos. 
Het verschil in levensstandaard tussen Thailand en Laos is enorm. Inwoners 
wonen in houten hutten, vaak op palen en hebben meestal geen elektriciteit 
tot hun beschikking. De guesthouses zijn basic, het voedsel eenzijdig met 
kleefrijst en groente. Als je geluk hebt zit er soms een beetje kip bij. Ook 
zijn de hostels heel rumoerig.“

Onderweg 
“De wegen in Laos zijn vaak onverharde dirt roads. Op deze wegen kan ik 
niet meer dan vijftig km per dag rijden dus neem ik zo af en toe een betaalde 
lift van een vrachtauto of bus. Chauffeurs tonen meestal hun respect voor 
een eenzame fietser en gunnen me dan een goede plek helemaal voorin 
de truck of bus, echt genieten is dat. Fietsend door dorpjes zie je overal 
kinderen. Zwaaiend rennen ze me tegemoet en begroeten me met het 
bekende ‘Sawadeeee!’ Het landschap tussen de dorpjes in Laos varieert 
van rijstvelden tot oerwoud met hoogteverschillen zoals in de Ardennen.”

Hoogtepunt 
In ongeveer twintig dagen fietste Douwe dicht langs de grens met China , 
door het noorden van Laos via Luang Prabang naar Phonsavan in het oosten, 
tegen de grens met Vietnam. “De laatste vier dagen fiets ik door spectaculair 
karstlandsschap zoals ik eerder in het zuiden van China zag. Dat fietsen in 
alle vroegte over bijna lege wegen waarlangs de bevolking zich warmt aan 
open vuurtjes, dat is iedere dag het hoogtepunt van de reis.”

Langzaam gaat het kaarsje uit
Na vier weken in Phonsavan, merkt Douwe dat hij steeds vermoeider 
raakt. Zoals hij zelf zegt: “het kaarsje gaat langzaam uit.” De warmte, de 
hoogteverschillen en het slaapgebrek beginnen hem op te breken. Daarnaast 
is het reistempo iets te hoog geweest. Douwe besluit daarom de bus te nemen 
naar Vietnam. Maar voordat hij de bus neemt brengt Douwe eerst nog een 
bezoek aan de vlakte der kruiken ook wel ‘The Plain of Jars’ genoemd, in 
Phonsavan. Dit is een bizarre vlakte met duizenden manshoge uit kalksteen 
en graniet gehouwen kruiken. Tot op de dag van vandaag is de herkomst van 
deze bouwwerken niet bekend. Verder zijn op deze plek diverse overblijfselen 
van Amerikaanse bombardementen uit de Vietnamoorlog te vinden. 

Vietnam
Na dit merkwaardige bezoek neemt Douwe de bus naar Vietnam. Tien 
kilometer ten zuiden van Hanoi brengt hij de nacht door. “De volgende dag, 
op vier december fiets ik s`morgens heel vroeg (06.00 uur) Hanoi binnen. 
Tussen honderden ochtendgymnastiekende Vietnamezen en ongekende 
hoeveelheden motoren en brommers, baan ik me een weg naar het Old 
Quarter.”

Hanoi
Het vakgebied Bouwkunde blijft Douwe zelfs tijdens zijn reis boeien. “Hanoi 
is en geweldige stad met veel Franse invloeden die onder andere in de 
architectuur en restaurants zichtbaar is.” Hier verwent Douwe zichzelf met 
een goed hotel. “Ik bezoek ‘Halong Bay’ en maak iedere dag fietstochtjes in 
de verkeerschaos van Hanoi.” 
Na vijf dagen Hanoi vliegt hij naar Siem Reap in Cambodja en bezoekt de 
tempelcomplexen van Angkor en de drijvende dorpen in het Tonle Sapmeer. 
“Cambodja blijkt een goed fietsland en zal ongetwijfeld de start zijn van mijn 
volgende sabbatical fietstocht.” 

Paspoort Douwe Kinkel
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  Paspoort
 Naam Rolin John Rolloos. 
 Bijnaam  Daar ben ik te oud voor.
 Woonplaats Dordrecht.
 Hobby´s Fotografie en skiën. 

  Sinds zijn afstuderen in 2007 werkzaam bij ons instituut. 
 Opleiding Civiele Techniek.
 Functie Docent, pr-medewerker, peercoach coördinator, slc-coördinator, studieloopbaancoach voor zowel de  
  voltijd- als deeltijdopleidingen en lid van de opleidingscommissie en toetscommissie.

 Boek op nachtkastje 101 Things to Do to Become a Superhero (or Evil Genius).
 Laatste film gezien Apollo 18. Deze film gaat over waarom we niet meer op de maan zijn geweest na de geheime Apollo 18 
  missie. Echt een aanrader.  
 Beste song ooit gemaakt What the world needs now van Jackie De Shannon  (componist Burt Bacharach).
 Favoriete muzikant  Een aantal favorieten: Wolgang Amadeus Mozart, Ellen Alien, Black Crows en The Rolling Stones. Verder  
  Henry Rollins, The Chris Rolin Band, Linkin Park en Adele beide met het nummer Rolling in the Deep. 
 Favoriete kunstenaar Een originele Maki hangt in mijn huiskamer. 
 Thuisblijven doe ik v/h televisieprogramma In deze tijd blijft Rolin voor geen enkel televisieprogramma meer thuis met dank aan Uitzending gemist .
 Altijd nog eens willen doen Heli-skiën in Canada.
 Beste weekendtip Ervoor zorgen dat je vrijdag nog fit genoeg bent om zaterdag te gaan stappen, mij lukt het meestal niet.

 Leukste studentenuitspraak 11 januari 2012 ging het brandalarm af, gelukkig bleek het loos alarm. Toen iedereen weer naar binnen kon,  
  zei een student het volgende: “Brandalarm? Dat was zeker een discussie met een licht ontvlambare docent.” 
 Het leukste aan werken voor ons instituut  Lesgeven, contact met collega´s, de afwisseling en vrijheid. 

Paspoort Rolin John Rolloos
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Fotografie
Sinds zijn tiende maakt Rolin Rolloos, docent Civiele Techniek foto´s. Eerst 
met een zeer eenvoudig cameraatje, later met spiegelreflex (een oudje van 
zijn opa). “Toen ik met mijn eerste vriendinnetje ging samenwonen is het 
iets verwaterd. Maar na een paar jaar ben ik toch weer foto´s gaan maken. 
Eerst met een eenvoudige digitale camera en uiteindelijk met een Single-
lens Reflex Camera.” 

Licht vangen 
“Het leukste aan fotograferen is proberen om bepaald licht te vangen. Dat is 
zeker is niet eenvoudig. Nu dankzij alle moderne software kun je dit effect toch 
snel en redelijk ophalen tot een prachtig plaatje.” Inspiratie haalt Rolin overal 
uit. Van gebouwen, landschappen en de lucht tot een bepaalde lichtinval.

Meenemen of thuislaten 
Iedere dag een fototoestel meenemen. Meerdere malen heeft Rolin het 
overwogen. Op elk moment van de dag kan hij dan een plaatje schieten van 
iets of iemand waar hij inspiratie van krijgt. Toch doet hij dit uiteindelijk 
niet. “Het is een heel gesjouw om dag in dag uit maar een camera mee te 
moeten nemen. Mocht ik ineens een foto willen maken dan heb ik altijd nog 
mijn mobiele telefoon met camera.” Tijdens vakanties heeft Rolin wel altijd 
zijn camera paraat. 

Oog voor detail 
Datgene wat Rolin allemaal nog een keertje zou willen fotograferen is veel, 
heel veel zelfs en loopt sterk uiteen. Zoals hij zelf zegt: “mijn lijstje is nogal 
uitgebreid. Maar met een beetje oog voor detail hoef je in principe niet ver 
weg om mooie plaatjes te schieten.”

Link met het instituut
Naast foto’s maken in zijn vrije tijd maakt Rolin ook foto’s voor ons instituut 
en foto´s die te maken hebben met zijn vakgebied, Civiele Techniek. “Lekker 
makkelijk, omdat je dan nooit last van copyright hebt.”

Paspoort Rolin John Rolloos
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  Paspoort
 Naam Rineke Koek.
 Woonplaats Dordrecht.
 Hobby(´s)  Theater, tuinieren, lezen, piano spelen en met  kleinkinderen naar het theater gaan.

  Tien jaar werkzaam voor ons instituut. 
 Opleiding Logistiek.
 Functie Kerndocent.

 Boek op nachtkastje Brieven aan Doornroosje van ToonTelligen.
 Laatste film gezien  Mama Mia the movie.
 Favoriete muzikant  Mijn broer Joop van het Segovia Quitar Quartet, helaas te vroeg overleden.
 Favoriete kunstenaar Jeroen Willems (acteur).
 Ik blijf thuis voor het televisieprogramma Voor televisieprogramma´s blijf ik niet thuis. 
 Inspiratie  Krijg ik van gepassioneerde mensen.
 Altijd nog een willen doen Zeezeilen.     
 ‘s Nachts kun je me wakker maken voor  Magnum-ijsjes.
 Beste weekendtip  Doe alleen leuke dingen.

 Leukste studentenuitspraak  “Ik krijg nu toch wel een voldoende, u bent echt mijn leukste docent.”
 Leukste aan werken voor ons Instituut De cursus Presentatietechnieken geven, coachen van derdejaars studenten, ontwikkelen van allerlei   
  studiemateriaal en natuurlijk alle leuke collega´s.

Paspoort Rineke Koek



56

Tien jaar Hogeschool Rotterdam
Rineke Koek werkt al heel wat jaren voor Hogeschool Rotterdam. Tien om 
precies te zijn. Binnen het instituut is ze kerndocent bij de opleiding Logistiek 
en Economie. Maar Rineke is veel meer dan een docent. Vroeger was ze 
namelijk actrice bij het Ro Theater. Ook speelde ze in diverse televisieseries. 
“In de jaren negentig heb ik dat gedaan. Ik had een vaste rol in de serie ’De 
legende van de Bokkerijders’. Ook had ik toen diverse gastrollen in series 
als ’Twaalf steden, dertien ongelukken’, ’Diamant’ en ‘Pleidooi’.” 

Balletjes rollen 
Na haar acteerwerk is Rineke Nederlands gaan studeren. “Tijdens mijn studie 
werd ik gevraagd een keuzevak op Hogeschool Rotterdam te geven.” Op de 
universiteit had Rineke zelf een tien voor dit vak. “Zo is het balletje gaan 
rollen. Na het keuzevak ben ik eerst les gaan geven bij de opleiding Welzijn. 
Vervolgens kwam Logistiek in beeld.” Gedurende de studie Nederlands en 
haar Hogeschool Rotterdam-carrière raakte het toneelwerk een beetje op 
de achtergrond.

Tot dat…
Rineke door haar kleinzoon werd gevraagd mee te doen aan een 
voorleeswedstrijd. “Deze wedstrijd was speciaal voor alle vaders, moeders, 
opa´s en oma´s.” Natuurlijk kon Rineke geen nee zeggen tegen zo´n aanbod. 
Uiteindelijk won deze theatervrouw de voorleeswedstrijd. Vanaf dat moment 
is Rineke een professioneel verhalenvertelster. 

“De beruchte wedstrijd is ondertussen alweer vier jaar geleden. Inmiddels 
vertel ik ook verhalen aan volwassen. Dit doe ik in samenwerking met 
een harpiste. Bij mijn verhalen voor kinderen heb ik een illustrator ter 
ondersteuning.” 

Wat verhalen vertellen betreft is Rineke van alle markten thuis. “Aan kinderen 
vertel ik veel sprookjes. Heksen, griezelhalen en fabels staan regelmatig 
op het programma. Voor volwassenen ga ik op zoek naar een verhaal dat 
herkenbaar is.” Zo heeft ze pas geleden nog een verhaal van Godfried Bomans 
voor senioren uitgewerkt.

Op de meest uiteenlopende gelegenheden en locaties kan Rineke haar 
verhalen vertellen. Dit varieert van De Nationale Voorleesweek tot de 
Kinderboekenweek. Maar ook op diverse scholen met Sinterklaas en Kerst, 
in bejaardentehuizen of ter gelegenheid van een jubileum of event. 

Thema´s en interactie
Op al die verschillende locaties en gelegenheden vertelt Rineke aan veel 
mensen haar verhalen. “Naast kinderen en senioren vertel ik ook verhalen 
in kleine gezelschappen. Bijvoorbeeld tijdens een diner. Laatst was ik op een 
vijfgangendiner ter ere van een vijfenzeventigste verjaardag. De jarige man 
heeft een passie voor toneel. Dit is natuurlijk een perfect uitgangspunt voor 
een verhaal over het theaterjargon voorzien van allerlei grappen. Ook heb 
ik ooit op een huwelijk speciaal voor alle aanwezige kindertjes een verhaal 
voorgelezen. Ik ben toen op zoek gegaan naar een liefdesverhaal. Het verhaal 
moet passen bij de gelegenheid. In mijn vriendenkring vertel ik ook verhalen. 
Bij de culturele vriendenclub die altijd etentjes geeft, vertel ik binnenkort 
een verhaal over Bach. Tijdens het vertellen maak ik gebruik van een recept 
voor koffie dat ik tevens zal maken. Aan het einde van mijn verhaal deel ik dit 
recept uit. Thema´s en interactie zijn belangrijke uitgangspunten voor zowel 
het vertellen van een verhaal als tijdens het lesgeven aan mijn studenten.”

Intimiteit 
Vooral de rol van verteller in een toneelstuk is volgens Rineke fijn om op zich 
te mogen nemen. “Verhalen aan kinderen vertellen is ontzettend leuk. Juist 
omdat ze na afloop nog van alles te vragen hebben. Kleine gezelschappen 
zijn ook altijd bijzonder. Dit vanwege de intimiteit en het intense contact 
met het publiek.”

Voorbereiding 
“Mijn voorbereiding begint altijd eerst bij het zoeken naar een geschikt 
verhaal passend bij het publiek, de gelegenheid en locatie. Hier zit het meeste 
werk in. Gelukkig lees ik veel dus dan kom je automatisch in aanraking met 
verschillende verhalen.” Zodra Rineke het juiste verhaal gevonden heeft, 
gaat ze het heel vaak hardop lezen. Op deze manier komt ze erachter wat 
de juiste intonatie is en wat bepaalde woorden precies betekenen. “Ik ga 
de tekst analyseren om zo tot mijn eigen manier van vertellen te komen.”
Wanneer Rineke zich het verhaal eigen heeft gemaakt gaat ze op jacht 
naar passende attributen. “Neem een heksenverhaal voor kinderen. Bij 
zo´n verhaal zoek ik dan een recept voor heksensoep of een beschrijving 
voor het maken van de ultieme heksenhoed. Bij een kerstverhaal is een 
muziekinstrument vaak een goede toevoeging. Daarnaast zoek ik naar kleding 
en andere rekwisieten zodat mijn verhaal nog meer tot de verbeelding gaat 
spreken.”

“Als goede verhalenverteller dien je een duidelijke stem te hebben, goede 
expressie, een flinke dosis inleving- en improvisatievermogen en natuurlijk 
het juiste verhaal dat past bij het publiek. Dit alles geeft je kracht om de 
luisteraars aan je te binden. Ook in dit geval gaat voor lesgeven hetzelfde 
op. Alleen met een duidelijke stem, juiste expressie, interactie en een goed 
verhaal zullen studenten de lesstof in zich opnemen.” 

“Het grappigste moment tijdens mijn carrière als verhalenvertelster was 
op Hogeschool Rotterdam. Ik hield een voorleessessie voor studenten 
Nederlands. Naarmate het verhaal vorderde, des te enthousiaster werden 
de studenten. Een deel vond mijn verhaal zo leuk dat ze het boek waaruit ik 
voorlas hebben gekocht. Pas nadat ze het boek in huis hadden, kwamen ze 
erachter dat het werk helemaal niet geschikt was voor hen als doelgroep. 
Puur door de manier van vertellen was deze groep studenten zo enthousiast 
over het verhaal. Dit is natuurlijk ontzettend leuk om te horen.”

Voor gemiddeld 300 euro komt Rineke, inclusief harpiste of illustrator, 
verhalen vertellen. Hierbij rekening houdend met de locatie, het publiek en 
de organisatie of instelling waarvoor ze het verhaal gaat vertellen. Meer weten 
over Rineke en haar verhalen? Kijk dan op de website www.rinekekoek.nl.

Paspoort Rineke Koek
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  Paspoort
 Naam Tanja Zuijderwijk.
 Leeftijd 37 jaar jong. 
 Bijnaam  Tante Pollewop. 
 Hobby´s Sporten, lezen, naar het café en sushi eten met man of vriendinnen.  
  
  Sinds 5 december 2005 werkzaam voor Hogeschool Rotterdam. 
 Opleiding Facility Management. 
 Functie Docent, minorcoördinator en lid van de curriculumcommissie.
 
 Boek op nachtkastje Theorie U van Otto Scharmer (Facility Management theorie). 
  en thrillers van Karen Slaughter, Saskia Noort en Esther Verhoeff.
 Laatste film gezien  New Years Eve, bij behoefte aan een feel-good movie.
 Favoriete muzikant  Racoon, Nelly Furtado en Bruno Mars.
 Ik blijf thuis voor het televisieprogramma Via Uitzending gemist kijk ik naar Het mooiste meisje van de klas of Grey´s Anatomy. 
 Inspiratie Krijg ik van mensen die het tegenovergestelde van haar zijn.  
 Altijd nog eens willen doen Een hele grote boerderij kopen, zelf renoveren om er vervolgens met man, kinderen en veel dieren 
  in te gaan wonen. Een aanbouw voor mijn ouders zou fijn zijn. Een droom waar eerste een hele zak met 
  goud onder aan de regenboog voor nodig is.
 ‘s Nachts kun je me wakker maken voor De nachtrust van Tanja is haar heel dierbaar. Dus liever helemaal niet wakker maken. Maar als het dan 
  toch moet neem dan sushi en witte wijn mee. Robert ten Brink mag Tanja ook wakker maken om naar 
  haar broer in Zweden te gaan. Vier jaar geleden is hij met zijn gezin daar gaan wonen.
 Beste weekendtip Doe de dingen waar je energie van krijgt, niet die je energie kosten.
 
 Leukste studentenuitspraak  Een lange  tijd geleden wist ik niet van het bestaan van een iPod af, toen ik er voor het eerst één in de           
      les zag, vroeg ik aan een student wat het was. De student keek me met ongelovig aan en vroeg   
   wanneer ik voor het laatst buiten was geweest? “Dit is een iPod”. Ik sprak het uit als iepot). De hele klas   
  moest hier erg om lachen.
 Het leukste aan werken voor ons instituut  De energie van studenten, hun blik op de wereld, manier van samenwerken en hun uitspraken. Zeker nu  
  ik zelf weer studeer begrijp ik studenten nog beter, hopelijk begrijpen studenten mij ook.

Je haalt het beste uit twee 

werelden door mensen op 

te zoeken die totaal anders 

denken dan jijzelf.

Paspoort Tanja Zuijderwijk
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Link werkveld 
Zelf studeerde Tanja Facility Management in Den Haag aan de Haagse 
Hogeschool. In 1997 behaalde ze haar diploma. “Na een eerste baan bij 
het uitzendbureau ben ik terecht gekomen bij Facilicom Maincontracting.” 
Hier heeft Tanja zes jaar gewerkt. “In deze zes jaar kwam ik in aanraking 
met vastgoed en huisvesting en raakte ik betrokken bij nieuwbouw- en 
verbouwprojecten”.

Toen kwam Hogeschool Rotterdam 
Via stagiaires kwam Hogeschool Rotterdam in beeld. Zij vervulden in die tijd 
een opdracht voor Facilicom Maincontracting. “Ik ben toen lid geworden van 
de werkveld adviescommissie en als extern deskundige bij het afstuderen.” In 
november 2005 werd Tanja gevraagd om als docent voor de minor huisvesting 
en gebouwmanagement te komen werken. Deze minor heet nu Corporate 
Real Estate Management (CREM). “Dit aanbod heb ik aangenomen en na het 
behalen van mijn onderwijsbevoegdheid mocht ik blijven.” 

Doel is mezelf overtreffen 
Op dit moment is Tanja bezig met haar master thesis voor de master Facility 
Management. “Ik zit nu in de afrondende fase van de master, midden in mijn 
onderzoek. Het onderzoek richt zich op de aansluiting van het onderwijs bij 
het werkveld. Mijn motto: een docent die studeert, neemt het vak serieus. 
Daarnaast is regelmatig contact met het werkveld en je netwerk onderhouden 
een must.“

Tegenpolen opzoeken om het beste uit jezelf te halen
“Je haalt het beste uit twee werelden door mensen op te zoeken die totaal 
anders denken dan jijzelf. Hierdoor bekijk je een vraagstuk van meerdere 
kanten, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de oplossing.” Tanja merkt 
dat studenten graag met haar meedenken. Ze vraagt soms juist studenten 
om feedback als het gaat om een studieplanning voor zichzelf. “Ze willen 
altijd met je meedenken. Studenten houden je scherp en jong van geest.” Zo 
maakt Tanja graag gebruik van hun kennis over technologie. Laatst heeft ze 
op advies van studenten een nieuwe mobiele telefoon en een voice recorder 
aangeschaft.

Grappig moment
 Tanja heeft een zwak voor laarzen. Zoals ze zelf constateert heeft ze een 
flink aantal in diverse kleuren. “Het is me nu al twee keer overkomen dat 
ik tegelijkertijd verschillende kleuren laarzen aanhad. Een keer tijdens een 
presentatie voor een opdrachtgever en een keer bij het lesgeven. Grappig 
aan het hele verhaal is dat ik me er best druk om maakte. Maar geen 
mens was het opgevallen. Kortom, de les do not tell, they wo´nt notice, 
was geleerd.”

Goed voornemen  
in juni de mastertitel behalen aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Mijn 
voornemen is mezelf te overtreffen. Hierbij doel ik niet op hoge cijfers 
maar vooral op de aanpak. Ik heb hele interessante studiemaatjes waar ik 
heel veel van leer en andersom.”

Ze willen altijd met je 

meedenken. 

Studenten houden je scherp 

en jong van geest.

Paspoort Tanja Zuijderwijk
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  Paspoort
 Naam Priscilla van Riel-Jacobs.
 Bijnamen Cil en Toea. 
 Woonplaats  Tilburg. 
 Hobby´s Zelf kleding maken en oldtimers rijden. 

  Sinds anderhalf jaar werkzaam bij ons instituut. 
                                                           Opleiding        Bouwkunde.
 Functie Docent. 

 Boek op nachtkastje Sudoku puzzelboekjes. 
 Laatste film gezien De Sint.
 Favoriete televisieprogramma´s Fringe, Big Bang Theorie en Two and a Half men.
 Inspiratie Krijg ik van familieleden. 
 ‘s Nachts kun je me wakker maken voor Taart.
 Beste weekendtip Leuke dingen doen.

 Leukste studentenuitspraak “Ik heb me afgeschreven voor Bouwkunde”. En de vraag, “In welke klas zit jij?” (gesteld tijdens de 
  introductieweek) is ook onvergetelijk. 
 
 Meest gênante moment op school Van de trap afvallen in collegezaal N 0.3.14 
 Het leukste aan werken voor ons Instituut Het contact met studenten en zien dat ze daadwerkelijk bouwkunde leren.

Paspoort Priscilla van Riel-Jacobs
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Een passie voor Oldtimers
“In eerste instantie was het de passie van mijn huidige partner. Hij heeft me 
besmet. Nu sparen we samen alweer zo´n tien jaar oldtimers.” 

De collectie van Priscilla en haar partner loopt uiteen. Zo hebben ze twee 
Kevers uit bouwjaar 1976 en 1966, twee bussen uit bouwjaar 1961 en 1974 en 
een Kubelwagen uit de Tweede Wereld Oorlog (bouwjaar 1941). De Amphicar 
stond een tijd hoog op Priscilla´s verlanglijstje. Onlangs heeft ze een zo’n 
prachtexemplaar in het groen aan haar verzameling kunnen toevoegen. 

“Mijn partner restaureert de auto´s zelf, maar we kopen ook net zo goed 
opgeknapte versies.” Alle oldtimers rijden, op één na. De T1 bus moet 
gerestaureerd worden. Voornamelijk in de weekenden besteden Priscilla 
en haar partner tijd aan hun oldtimers. Zo´n twintig weekenden per jaar 
gaan ze met groepen weg. “Niets leuker dan samen genieten van mooie 
auto’s uit vervlogen tijden.” 

Paspoort Priscilla van Riel-Jacobs
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  Paspoort
 Naam Marieke Klip.
 Woonplaats Rotterdam.
 Hobby´s Paardrijden en thrillers lezen zoals die van Karen Slaughter. 

  Sinds mei 2007 werkzaam bij ons instituut.
 Opleiding Logistiek en Technische Vervoerkunde. 
 Functie Kerndocent.
 Laatste film gezien Disneyfilm Up!
 Beste song ooit gemaakt We Are The Champions (Queen).
 Favoriete muzikant Bløf!
 Ik blijf thuis voor het televisieprogramma Ik blijf voor geen enkel televisieprogramma thuis, ik lees liever een boek.
 Inspiratie Inspiratie krijg ik van studenten. Zij zijn de beste spiegels die er zijn. .
 Altijd nog eens willen doen Lopen over de Chinese muur.
 Beste weekendtip Genieten.
 Goed voornemen Een vlekkeloze verhuizing organiseren voor LTV en een vliegende start maken binnen het nieuwe 
  instituut.
 Het leukste aan werken voor ons instituut  Samenwerken met collega’s en studenten, geen dag is hetzelfde.

Paspoort Marieke Klip
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Bezuinigingen in het onderwijs 
Economisch slechte tijden, recessie, koopkrachtvermindering en 
bezuinigingen. De kranten staan er vol mee. Ook op het journaal lijken ze 
het bijna nergens anders meer over te hebben. Zo ook in het onderwijs. 
Staatssecretaris Zijlstra kwam met het idee van de ‘langstudeerboete’ op 
de proppen. Kort samengevat: studenten die sinds 1990 langer dan vijf jaar 
in het hoger onderwijs staan ingeschreven, moeten een boete betalen van 
3000 euro per collegejaar. “De studietijd van sommige studenten moet 
inderdaad worden ingekort, maar niets is oneerlijker dan de regels van het 
spel veranderen tijdens het spel: zittende studenten moeten de boete ook 
betalen.”

Protest
“De Landelijke Studentenvakbond (LVSb) organiseerde een landelijk protest 
op het Malieveld in Den Haag. Mijn collega’s en ik vonden dat wij onze 
studenten moesten inlichten over deze maatregelen en de gevolgen die dit 
heeft voor hun studie. Natuurlijk zijn we ook samen met de studenten ten 
strijden getrokken richting het Malieveld.” 

Daarnaast plaatsten Marieke en haar collega´s diverse berichten op intranet, 
hingen ze flyers op en organiseerden een bijeenkomst in de kantine om 
studenten te informeren over de veranderingen in regelgeving die op stapel 
staan. 
“Voor veel studenten is politiek een ‘ver van mijn bed show’, begrijpelijk 
als je (in sommige gevallen) nog niet eens mag stemmen. De taak voor ons 
als docenten is studenten bewust maken van belangrijke veranderingen 
in wet- en regelgeving binnen hun leefwereld. Mijn mening is dat wij als 
onderwijsinstelling die maatschappelijke taak moeten vervullen. Onderwijs 
is een manier om te stijgen op de sociale ladder, daar hoort het informeren 
en voorlichten van studenten over politieke maatregelen zeker bij. Ik wil 
studenten laten inzien dat iedereen een stem heeft en dat je die kan laten 
horen.” 
Tijdens de protestdag was het koud en nat op het Malieveld. Ondanks het 
slechte weer was deze dag voor Marieke indrukwekkend. Bussen vol studenten 
kwamen protesteren. “We hebben misschien niet iedereen bereikt, maar wel 
zoveel mogelijk in werking gesteld om studenten te mobiliseren en bewust 
te maken van de mogelijkheden tot het uiten van je mening.”

Voor veel studenten is politiek 

een ‘ver van mijn bed show’, 

begrijpelijk als je (in sommige 

gevallen) nog niet eens mag 

stemmen.

Paspoort Marieke Klip
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  Paspoort
 Naam Marlies Bedeker.
 Woonplaats Delft.
 Hobby´s Hardlopen (in ’t Groen), wandelen door bossen, koken, tuinieren, film, muziek maken. 

  Ruim drie- en een half jaar werkzaam voor ons instituut. 
 Opleiding Opleiding Watermanagement (maar ook verbonden aan het Honoursprogramma, duurzaamheid en OIIO) 
 Functie  Docent, minorcoördinator International Aid & Development , projectleider, onderwijsontwikkelaar,
  coördinator Duurzaamheid en manager onderwijs kenniscentrum Sustainable Solutions. 

 Boek op nachtkastje Die laatste zomer van Tatjana de Rosnay. Prachtig boek dat me helemaal terugbrengt naar île de Bréhat, 
  een autoloos eiland voor de kust van Bretagne. Het plan was er een dagje heen te gaan, uiteindelijk zijn  
  we een week blijven plakken.
 Laatste film gezien  La Vie Moderne van Gerard Depardon. Deze film schetst diverse portretten van plattelanders woonachtig 
  in de Franse Cevennen. Met humor en ernst vertellen de mensen over hun leven, dromen en zorgen.   
  Echt een ontroerende film en prachtig camerawerk.
 Favoriete kunstenaar Een favoriete kunstenaar heb ik niet, wel een favoriete kunstvorm: fotografie. Ik ga graag naar het 
  Fotomuseum Antwerpen. Laatst hingen fijne zwart-wit platen van twee bij drie meter van Peter Lindbergh.  
  Het werk van Sally Mann en Stefan van Fleteren is ook prachtig.
 Inspiratie  Vooral uit films haal ik mijn inspiratie. Die van Jeunet zijn geweldig (totaal theater op het witte doek). 
  Luchtig en vermakelijk zijn films van Dany Boon. Een beetje gedateerd maar absoluut de moeite waard.
  Het vroege werk van Dogma95 is ook indrukkwekkend. (Dit werk blijft, lang na het zien ervan bij me zeuren om aandacht).
 Altijd nog eens willen doen  Met de Trans-Siberie Express naar Beijing, om onderweg her en der uit te stappen.
 Beste weekendtip Regelmatig ga ik met mijn vriend op pad onder het mom van ‘ontdek Nederland, ga eens wandelen in een 
  gebied dat je niet kent.’ Zo ontdekten we de route Loenen a/d Vecht – Vreeland. Vreeland was echt een  
  verassing. Het heeft veel weg van een soort openlucht museum, heel sfeervol. De wandelroute daar is   
  ontzettend mooi, zo mooi dat we ‘m minstens een keer per jaar lopen. Onderweg kom je van die typische  
   pittoreske huisjes met appelbomen en schapen in de tuin tegen, ieder  
  seizoen is het weer anders.      
 Het leukste aan werken voor ons Instituut De studenten.

Paspoort Marlies Bedeker
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Afrika versus Hollandse tuinen met appelbomen en schapen 
“Het begon allemaal in 2006 toen ik onderzoek deed naar de praktijk van 
onderwijsvernieuwing op scholen in Mali. Om precies te zijn in het dorp 
Narena en een aantal omringende dorpen ten zuiden van de hoofdstad 
Bamako. Mijn vriend Lucas van der Wee is fotograaf en heeft de verhalen 
van leerkrachten, ouders en kinderen in beelden gevat. Ons verblijf heeft 
naast een leuk onderzoek en mooie foto’s vooral vrienden voor het leven 
opgeleverd. Om het jaar gaan we nog steeds terug.”

Verhalen en betrokkenheid 
“Mali kent een rijke cultuur van verhalen vertellen. Mensen vertellen graag 
wat hen bezighoudt en hoe zij over zaken denken. Regelmatig geeft men 
dan ook aan dat ze onvoldoende worden betrokken bij besluiten die direct 
van invloed zijn op het dagelijks leven.”
Schooldirecteur Namory Konate vertelt dat hij samen met de gemeente een 
plan heeft gemaakt om zaken zoals de betaling van leerkrachten, aanschaf 
van leermiddelen en onderhoud van het schoolgebouw in de toekomst beter 
aan te pakken. De gemeente dacht een partner te hebben gevonden die hem 
financieel kon ondersteunen. Deze NGO had echter andere prioriteiten en wilde 
de school alleen steunen als er een bibliotheek gebouwd werd. De gemeente 
is hiermee akkoord gegaan zonder dit met andere betrokken partijen te 
bespreken. “Begrijp me niet verkeerd, wij vinden een bibliotheek belangrijk 
maar wilden eerst de andere problemen aanpakken. Voor de gemeente is 
de kous af want zij hebben een partner voor Namory Konate gevonden. De 
leerkrachten moeten dus nog steeds werken zonder leermiddelen en of zij 
hun salaris ontvangen is iedere maand maar weer de vraag.” 

Niet voor niets coördinator van International Aid en Development
Door verhalen zoals hierboven kreeg Marlies meer inzicht in hoe mensen  
tegen allerlei ontwikkelingsprocessen aankijken. Hierdoor hoe organisaties 
met hun projecten en besluitvorming, beter de aansluiting met het dagelijks 
leven van mensen kunnen vormen. Daarnaast is Marlies van mening dat 
onderzoek gebaseerd op verhalen een krachtige aanpak is. 

“Dit type onderzoek laat de mensen aan het woord. Het geeft ze een stem. 
Niet de grootste of de hardste, maar wel een die gelezen of gehoord wordt. 
Een eerste stap op weg naar invloed en het heft in eigen handen nemen.” 
Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat Marlies coördinator is van de 
minor International Aid en Development. Met haar ervaring, inzichten en 
netwerk kan zij ieder jaar weer veel voor deze minor betekenen.

Onderzoek 
Eind 2010 heeft Marlies samen met Lucas en gastheer Daouda Keita in 
opdracht van VNG International, een inventory study gedaan naar de 
mogelijkheden van burgers om gekozen gemeenteraadsleden aan te spreken 
op afgesproken beleid. De medewerking was groot. “Traditionele dorpschefs, 
gemeenteraadsleden, burgemeesters, religieuze leiders, schooldirecteuren en 
vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen waren allen bereid 
ons over hun visie te vertellen. Natuurlijk wel even afwachten wanneer we 
iedereen konden spreken, maar het principe l’heure est pas l’heure werkte 
in ons voordeel: als de imam niet beschikbaar is op het afgesproken moment 
dan wandelen we gewoon verder naar de veearts. Eigenlijk hebben we pas 
morgen met hem afgesproken maar ach...”jullie zijn er nu toch dus dan 
kunnen we net zo goed nu praten, non non, c’est pas de problème, avec 
plaisir. Drinken we eerst een kopje thee?”
 
Tweede huis en tweede familie 
In Narena heeft Marlies nu een tweede huis. “We maken deel uit van de familie 
Daouda Nambala Keita, onze jatigiw oftewel gastfamilie en hebben een vaste 
plek op de familiecompound.” In grote lijnen volgen Marlies en Lucas het 
dagritme van de familie. Op de compound wonen verschillende generaties 
en familielijnen met elkaar samen. Sommigen zijn er permanent, anderen 
komen en gaan. Het leven speelt zich grotendeels buiten af op het erf. Er 
wordt gewassen, gekookt, gierst gestampt en vergaderd. Passanten schuiven 
even aan voor een kopje thee of lopen na het gebruikelijke begroetingsritueel 
door naar hun bestemming. 

Wachten, wachten en nog eens wachten  
“Wonen en werken in Mali is boeiend, confronterend, sociaal, gezellig maar soms 
ook gewoon te veel, te druk, te traag, te droog en te heet. De dagen bestaan 
naast werken uit kletsen, een wandelingetje door het dorp, vrienden bezoeken, 
thee drinken, eten en wachten. Bij de bus, bij de boutique, op het stadhuis, bij 
de bank overal moet je wachten.” De gastfamilie en vrienden van Marlies zijn er 
aan gewend en lossen dit op hun eigen manier op. Ze gaan gewoon iets anders 
doen. Inmiddels weet Marlies dat dit de enige manier is om je tijd zo efficiënt 
mogelijk te besteden zodat je aan het einde van de dag ongeveer af hebt wat je 
van plan was en wat niet af is, komt morgen of overmorgen.

Paspoort Marlies Bedeker



RDM Campus is een locatie voor onderwijs, bedrijven en evenementen op de oude werf van de Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij (RDM) in Heijplaat, midden in de Rotterdamse Stadshavens. Onder het motto Research, 
Design & Manufacturing werken onderwijs en bedrijven hier samen aan duurzame en innovatieve oplossingen op 
het gebied van bouwen, mobiliteit en energie. RDM Campus is een samenwerking tussen Albeda College, Hogeschool 
Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. In dit hoofdstuk een greep uit de mooiste projecten, initiatieven en 
samenwerkingsverbanden. 
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Innovatieteams
Op RDM Campus wordt gewerkt in innovatieteams. Deze teams bestaan uit 
docenten en studenten van één of meer opleidingen en werknemers van 
een bedrijf. Al 51 innovatieteams waren werkzaam op de campus waarbij 
388 studenten belangrijke bijdragen hebben geleverd aan tal van projecten. 
Eén van de meest tot de verbeelding sprekende projecten is het Drijvend 
Paviljoen. Een nieuw icoon dat symbool staat voor de Rotterdamse ambitie 
voor bouwen op water. Studenten van Hogeschool Rotterdam en Albeda 
College hebben meegewerkt aan het ontwerp en realisatie van dit bouwwerk.

Lezingen Innovation Network 
In januari 2011 is het RDM Campus Innovation Network opgericht, een 
platform waar partijen uit onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven 
nieuwe kennis opdoen, best practices uitwisselen en  netwerken worden 
uitgebreid. Het Innovation Network organiseert jaarlijks meerdere 
lezingen en netwerkborrels rond deze onderwerpen. De eerste lezing en 
paneldiscussie ging over adaptief bouwen in deltasteden: kansen voor 
ondernemerschap. Het werkveld adaptief bouwen bevindt zich op het 
grensvlak van watermanagement en stedelijke ontwikkeling. Een centrale 
focus is het realiseren van flexibele, waterbestendige en duurzame stedelijke 
gebieden in kwetsbare delta’s. Om dit doel te bereiken is het van groot 
belang dat er wordt samengewerkt tussen overheden, kennisinstellingen 
en het bedrijfsleven. Te meer omdat water door het kabinet is uitgekozen 
als één van de tien topsectoren van Nederland. Vragen als ‘welke nationale 
en internationale kansen biedt dit voor Nederlandse ondernemers en met 
name het MKB?’ en ‘wat is nodig om doorbraken te realiseren?’, kwamen 
onder andere in deze bijeenkomsten aan bod.  

RDM Campus Jaardag
De RDM Campus Jaardag stond in het teken van ‘Innovatie in stroomversnelling’. 
Onderzoekers, studenten, ondernemers en experts op het gebied van Building, 
Moving & Powering spraken tijdens de Energy Future Circle over hun visie 
op interessante cases over energie-innovatie. 

Concept House Village
Concept House Village is een experimenteer- en demonstratieplek voor 
slimme en herhaalbare prototype woningen en wordt gerealiseerd in het 
naast RDM Campus gelegen dorp Heijplaat. Het is een unieke faciliteit voor 
het onderzoeken van woningbouwinnovaties in bestaand stedelijk gebied. 
Nieuwe technieken, processen en duurzaam gedrag worden bovendien ‘live’ 
getest op comfort en prestaties door studenten en bewoners van Heijplaat. 
Partners in Concept House Village zijn Woonbron, TU Delft en natuurlijk 
Hogeschool Rotterdam. Voor realisatie van de prototype woningen wordt 
samengewerkt met diverse consortia van bouwbedrijven. Het eerste Concept 
House, gebouwd door de TU Delft, staat er inmiddels. In de loop van 2012 
zal de eerste bewoner zijn intrek nemen.

Aqua Dock
Er is steeds meer aandacht voor bouwen op water, maar ruimte om te 
experimenteren is schaars. Gelukkig voor onze studenten biedt Aqua Dock 
nu deze ruimte. Nieuwe technieken, producten en prototypes worden 
binnen Aqua Dock getoond, getest en ontwikkeld. Partners zijn o.a. diverse 
bouwbedrijven, Gemeentewerken Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en 
Stadshavens Rotterdam.

Community of Practice Drijvend Bouwen
Tijdens het slotevenement Innovatieteams van RDM Campus tekenden vier 
partijen uit bedrijfsleven en overheid - Dura Vermeer, Gemeentewerken 
Rotterdam, Public Domain Architecten en Hogeschool Rotterdam - een 
samenwerkingsovereenkomst voor het opleiden van een nieuwe generatie 
‘waterbouwers’. Ieder semester krijgen minimaal vijf studenten een leerplek 
binnen de Community of Practice (CoP) Drijvend Bouwen.
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De Drijvende straat
Studenten Civiele Techniek John Slabbekoorn en Bram Overgaag studeerden 
af bij Gemeentewerken Rotterdam en Dura Vermeer, beide gevestigd in 
Innovation Dock op RDM Campus. Onder de vlag van de Community of Practice 
Drijvend Bouwen werkten zij afgelopen semester aan de ontwikkeling van een 
drijvende straat. Deze straat drijft dus letterlijk op het water. Uniek is dat de 
studenten tijdens hun afstudeerfase en het maken van een schaalmodel door 
meerdere partijen zijn begeleid, waardoor zij vanuit verschillende disciplines 
uit een enorme kennisbron konden putten. 
De drijvende straat past perfect in de klimaatambities van de stad Rotterdam 
en de plannen van Stadshavens voor het realiseren van ruim 5.000 drijvende 
woningen. Deze woningen moeten aangesloten worden op de bestaande 
infrastructuurnetwerken. Er is ook aan de parkeerbehoefte gedacht. Daarbij 
zijn facetten als kabels en leidingen, wegverharding, ontsluiting, maar ook 
diepgang en scheefstand meegenomen in het onderzoek. De drijvende straat 
is ontwikkeld op basis van FlexBase drijftechnologie en is klimaatbestendig, 
innovatief, duurzaam en flexibel.

Samenwerken met New York 
In 2011 heeft de directie van RDM Campus een bezoek gebracht aan New 
York. Zij namen daar deel aan de National Planning Conference en hebben de 
ervaringen van RDM Campus gedeeld met diverse technische universiteiten 
en het havenbedrijf van New York. Er zijn plannen om een vergelijkbaar 
initiatief op te zetten in de haven van New York en er wordt dan ook gekeken 
naar mogelijkheden voor samenwerking met de campus.

Donatie De Club Rotterdam
Jasper Tuytel (voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Rotterdam) heeft 
uit handen van Ben Vree, voorzitter van De Club Rotterdam, een donatie van 
€ 25.000,- in ontvangst genomen voor RDM Campus. De heer Vree: “Door 
zelf kennis op te doen van de activiteiten op RDM Campus en te zien hoe 
jongeren kansen geboden worden voor een toekomst in Rotterdam, krijgt het 
bedrijfsleven meer vertrouwen voor toekomstige investeringen in deze regio. 
Dat willen wij ondersteunen en daarom doneren wij als De Club Rotterdam 
graag € 25.000,- ter ondersteuning van de activiteiten van RDM Campus.” 

Ontwikkelingen RDM-terrein
De herontwikkeling van het RDM-terrein staat niet stil; de kades zijn opnieuw 
bestraat, de Aqualiner vaart vanaf 2011 twee keer per uur, met het Dokkaffee 
is er een horecagelegenheid bij gekomen en de (tweede) kunsttentoonstelling 
in de Onderzeebootloods is door 18.000 mensen bezocht.
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Naast bovenstaande personen danken wij:
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afgelopen studiejaar. Bovenal danken wij de studenten. Zonder hen ook 
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