Het is nodig het DNA van de bedrijven beter
te begrijpen om de aansluiting onderwijs op
de arbeidsmarkt te kunnen repareren. Want
in theorie is er geen verschil tussen theorie en

Zoeken naar
evenwicht
tussen kracht
en geborgenheid
VISTA college en het bedrijfsleven

praktijk. In de praktijk blijkt van wel (Yogi Berra
1925-2015).
Binnen deze context hebben VISTA college,
CHILL, Chemelot Consortium en Zuyd
Hogeschool de verantwoordelijkheid genomen
gezamenlijk verder te denken over het
realiseren van wendbaar onderwijs dichtbij
en in het bedrijfsleven. Dat betekent dat er
nagedacht wordt over het flexibiliseren en
hybridiseren van het onderwijsaanbod, van

in de regio Zuid-Limburg zijn het er

onderwijstijd en van onderwijsrollen. Om de

over eens: afzonderlijk van elkaar,

processen behorende bij de te ontwikkelen

in een ketenbenadering zullen ze
er niet in slagen te voldoen aan
de groeiende- en veranderende
regionale arbeidsvraag in de gehele
regio Limburg.

schakels tussen onderwijs en arbeidsmarkt
ruimte te geven heeft de overheid een subsidie
ter beschikking gesteld voor 4 jaar.
Het project heeft de naam CoP Community
of Practice gekregen. Deze heeft als doel,
in een ecosysteem van leren en werken, een

De groei van de Brightland Campussen en

opleidingsstructuur te bouwen, waarbij het

specifiek de ambities van Chemelot op het

mbo onderwijs van de hoogste leerjaren plaats

gebied van chemie, klimaat en grondstoffen,

vindt in samenwerking met de betekenisvolle

brengen de vraag naar middelbaar en hoger

context van bedrijven op Chemelot en

opgeleid technisch personeel in de komende

gaandeweg buiten Chemelot.

jaren naar ongekende hoogten.
Binnen het beoogde ecosysteem zullen
Een behoefte waar het regulier mbo, in haar

onderwijs en bedrijfsleven zowel leren als

huidige vorm en in een situatie van krimp

werken in Communities for Development

en afnemende belangstelling voor techniek,

(CfD) en Communities of Practice (CoP). Met

niet aan kan voldoen. Daarnaast blijkt dat

de CfD principes is al sinds 2011 door CHILL

de huidige kennis van technische studenten

en Zuyd Hogeschool binnen Chemelot volop

en onderwijspersoneel nog onvoldoende

geëxperimenteerd. Met het project CoP zal nu

aansluit op de snel veranderende marktvraag,

met name de focus liggen op mbo onderwijs

waarmee de mismatch tussen vraag en

op de gebieden procestechniek, Industrial

aanbod verder zal toenemen. Het is nodig

engineering en laboratoriumtechniek. Hierdoor

anders te gaan kijken naar onderwijs, waarin

zullen CfD en CoP geleidelijk naar elkaar toe

de vorm van het curriculum niet leidend is,

groeien, zich met elkaar vermengen en zelfs

maar werk en werkenden zelf.

deels samenvallen.

Wat is een community
of practice?

Community
Een CoP is informeler dan een team of een

Een community-of practice is een

afdeling. Deelname aan een CoP wordt niet

groep mensen die een belang, een

bepaald door een functietitel, maar door

vraagstuk of een passie voor een

affiniteit en betrokkenheid bij het kennisdomein.

bepaald onderwerp deelt en die

Omdat leden met elkaar het domein en de

kennis en expertise op dit gebied

praktijk continu opnieuw definiëren, zijn de

verdiept door voortdurend met
elkaar te interacteren.
In een CoP komen dus vakgenoten bij elkaar
om best practices met elkaar uit te wisselen.

grenzen van een community of practice veel
rekbaarder dan die van een team.
De programmamanager of communitymanager heeft de rol om netwerken in CoP
aan elkaar te verbinden en de belangen

Het principe van een community of practice

van CoP af te stemmen met de belangen van

is niet nieuw. Al in de Middeleeuwse gilden

deelnemende organisaties. Daarnaast zorgt hij

kwamen vakgenoten bij elkaar om best

ervoor dat de kennis die wordt ontwikkeld ook

practices met elkaar uit te wisselen.

relevant is voor de organisatie.

Het project CoP gaat echter verder dan alleen

Praktijk

kennis uitwisselen. Binnen CoP wordt samen
ontwikkeld, geëxperimenteerd, uitgevoerd en

CoP vervult een cruciale rol bij het

bijgesteld, zodat indi-viduele en collectieve,

borgen van kennis, omdat praktijk en

regionale groei, bewerkstelligd wordt.

kennis in zowel de (werk)processen

Een CoP bestaat uit een community,
een praktijk en een kennisdomein. In de
‘community’ wisselen leden ervaringen met

van de mbo kwalificaties als de
werkprocessen in de praktijk van de
fabriek niet van elkaar te scheiden zijn.

elkaar uit en bouwen relaties met elkaar op
met als doel om met en van elkaar te leren.

Kennismanagement is daarmee
verantwoordelijk voor het maken, delen,

De ‘praktijk’ wil zeggen dat leden van de

gebruiken en opslaan van relevante kennis in

community echte, krachtige, beoefenaars zijn

de organisatie. We leren door te doen.

van een vak. Als zodanig ontwikkelen ze een
gedeeld repertoire van ervaringen, verhalen,

Het project CoP bestaat dan ook uit:

tools, richtlijnen en procedures. Hieruit putten

ontwerponderzoek naar hybride samenwerking

ze collectief voor hun praktijklandschappen.

tussen publiek en private partners in de

Het ‘kennisdomein’ bakent de community

regio Limburg op het snijvlak van leven lang

af. Leden kenmerken zich door vergelijkbare

onderwijs en bedrijfsleven, ontwerponderzoek

competenties in het vak.

naar hybride onderwijsvormen en leerwegen,
methodieken en lesmateriaal op het snijvlak

Deze drie factoren beïnvloeden elkaar

van pedagogiek, didactiek en technologie,

continu. Ervaringen uit de praktijk zorgen

ontwerponderzoek naar triple loop learning in

voor verschuivingen in het domein. Die

een ecosysteem en ontwerponderzoek naar

verschuivingen in het domein hebben weer

borging kennisdeling van opbrengsten uit CoP

effect op de community, etc.

in de corebusiness van deelnemende partners.

Kennisdomein

CoP heeft tevens een belangrijke rol in het
borgen van leren, doorleren en blijvend

Om de opbrengsten uit CoP
te borgen, worden vanuit de
programmaorganisatie
de volgende zaken gefaciliteerd:

leren en is daarom ingezet als instrument van
innovatie. De onderzoekende aard van CoP en
de positionering van een technisch practor op
het gebied van circulariteit en duurzaamheid
zorgt ervoor dat de leden actief bezig zijn met
de nieuwste ontwikkelingen. De onderwijs- en

1.

2.

Documentatie,project(administratie)		

bedrijfsorganisatie blijft zo altijd op de hoogte

richtlijnen en begeleiding voor CoP’s.

van de laatste stand van zaken.

De CoP-agenda verbinden aan de
organisatiedoelstellingen en vice versa.

3.

Beschikbaar stellen van tooling zoals een
website en een sociaal intranet (Teams)
met discussiemogelijkheden, blogs,
realtime chat etc.

4.

5.

Communities of practice die door verschillende
teams en afdelingen heen lopen, zorgen er
bovendien voor dat men niet steeds het wiel
opnieuw hoeft uit te vinden. Een aanpak die
bewezen werkt in team A, kan een op een
worden overgenomen door team B. En ook niet

Opleiden en aanstellen van nieuwe 		

onbelangrijk: CoP zorgt voor sociaal kapitaal.

communitymanagers.

Kortom: CoP limburg innovation labs:

Zorgen dat de community zich blijvend

Growing together

bezig houdt met de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied o.l.v. een
technisch practoraat gericht op
circulariteit en duurzaamheid in het
curriculum.
6.

Erkennen van de waarde van CoP door
haar activiteiten niet als een apart
project te zien, maar als fundamenteel
en structureel onderdeel van de corebusiness van de deelnemende
organisaties.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

procestechniek
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Onze partners
Grow together
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