Partnerschillen Cop

Brightlands Chemelot Campus ambieert een (Zuid-) Limburgs Ecosysteem van leren en werken te realiseren,
waarin CHILL, CoP en de Chemelot Academy als satelliet functioneren. Binnen dit ecosysteem staan de
volgende vraagstukken centraal:
Economische groei voor, met en door (Zuid)Limburg.
Stimuleren en behouden van kennis in de (Eu)regio.
Productie van circulaire chemie en materialen, CO2 neutraal in 2030.
Cross-over expertise chemie en materialen met health en hightech.
Meer structurele aandacht voor talentontwikkeling in de regio.
Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt verbeteren.
Opleidingsstructuur in en met de contextrijke praktijk.
Wendbaar onderwijs: modulair en gepersonaliseerd.
Van keten naar netwerksamenwerking, samen werken, samen leren, ecosystemisch leren.
Voortdurende professionalisering door (technisch) practoraat.
Het ecosysteem gaat daarbij uit van een groeimodel. Zo starten de satellieten Chemelot Academy en Cop op
de Chemelot Campus met een operationele verbinding leren en werken in de Chemelot Consortium bedrijven,
het zogenaamde community of practice principe (CoP). De CfD (community for development) werkwijze van
CHILL is al vigerende sinds 2011 en zal verder doorontwikkeld worden. De CoP (community of practice)
werkwijze zal, naast de ontwikkelingen op de Chemelot campus, in de looptijd van de satelliet volgens een
glijdende schaal verder groeien met (Zuid)limburgse (MKB) bedrijven en partners. Bij elke satelliet is daarom
sprake van een segment eerste lijn partners, tweede- en derde lijn partners en vierde lijn partners.

Partners in de eerste lijn zijn ecosysteem partners, die hun samenwerking inhoudelijk en financieel
contractueel hebben vastgelegd in CoP:
VISTA college:
CHILL:
Chemelot Consortium:

Cluster Technology, Wereld van Onderzoek en Industrie; alle opleidingen
laboratoriumtechniek, procestechniek en Industrial engineering.
Chemelot Innovation and Learning Labs.
DSM, OCI Nitrogen, Sabic, Sitech, Fibrant, Borealis, Vynova, Anqore en Arlanxeo .

Partners in de tweede lijn zijn ecosysteem partners, die vanaf de start strategische- of tactische
samenwerking met CoP hebben afgesproken, maar deze niet hebben vervat in operationele doelstellingen of
financieel commitment. De samenwerking is wel vastgelegd in een Letter of Intent of een adhesieverklaring.
Zuyd Hogeschool:
Universiteit Maastricht
Provincie Limburg:
Brightlands:

Applied Science laboratoriumtechniek in CfD’s en procestechniek in CoP.
Faculty of Science & Engineering
Steunende partij bij OCW, toehoorder in stuurgroep en deelnemer klankbordgroep.
Chemelot Campus.

Partners in de derde lijn zijn partners, die vanaf de start tactische- of operationele samenwerking met CoP
hebben afgesproken, maar deze niet hebben vervat in operationele doelstellingen of financieel commitment.
De samenwerking is wel vastgelegd in een Letter of Intent of een adhesieverklaring.

SBB:
PML:

ESZL:
TOZL / STO

Actieve, operationele afstemming kwalificatiedossiers en crebo’s bij Innovatietafels
en ondersteuning project bij voorkomende beïnvloeding van wet- en regelgeving.
Werving en marketing procestechniek en maintenance binnen primair- en
voortgezet onderwijs. Netwerkpartner, klankbordpartner op Innovatietafels en
klankbordevenementen, afstemming met vierde lijn partners..
Economische Samenwerking Zuid Limburg.
Techniek Onderwijs Zuid-Limburg / Sterk Techniek Onderwijs. Inhoudelijke
samenwerking en afstemming doorgaande lijnen met voortgezet onderwijs.

Partners in de vierde lijn, zijn nieuwe (bedrijfs-)partners, binnen of buiten Chemelot Campus, die de
samenwerking met CoP inhoudelijk en evt. financieel vastleggen in een latere fase dan de startfase.

Zuyd
Hogeschool, UM,
Provincie
Limburg,
Brightlands

CHILL, Chemelot
Consortium, VISTA
college

