
 

 

 

 

 

 

 

 
Uitnodiging Kick Off  CoP, Community of Practice 
 
Wellicht heeft U uit de pers (zie bijgaand persbericht 04-11-2019) vernomen dat VISTA college voor haar 
nieuwste ecosystemische initiatief op Chemelot Campus, de MBO-CHILL Academy, een RIF subsidie heeft 
ontvangen. Met dit initiatief wil VISTA college mensen en vraagstukken uit onderwijs- en chemisch 
bedrijfsleven structureel bij elkaar brengen met het doel mbo studenten uit de richtingen procestechniek, 
laboratoriumtechniek en industrial engineering in gezamenlijkheid binnen de contextrijke praktijk op te 
leiden. Voor studenten biedt deze praktische samenwerkingsvorm meer inspiratie, waarmee we meer 
hoogwaardig technisch personeel voor de toekomst kunnen zeker stellen. Voor onderwijs en bedrijfsleven 
betekent een praktische samenwerking een voortdurende organisatie overstijgende interactie, waarmee alle 
partners hun huidige onderwijskundige- en technische kennis en expertise verdiepen en verbreden. 

De werktitel MBO-CHILL Academy, waaronder de samenwerking tot stand is gekomen, is dan ook per januari 
2020 veranderd in de treffende naam: CoP, Community of Practice.  Want zoals Yogi Berra (1925-2015) al zei: 
 

“In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, In de praktijk wel”. 
 

Met CoP beogen we, al doende, onze huidige onderwijssystemen om te zetten in meer wendbare 
benaderingen, waarmee we beter kunnen anticiperen op regionale vraagstukken binnen de chemie. Hoe we 
dat gaan doen en welke innovaties we daarvoor inzetten, willen we U laten zien op de start van onze 
Community of Practice met een feestelijke Kick Off . 
 
Deze wordt gehouden op op dinsdag 11 februari 2020 van 15.00 tot 17.00 uur in het auditorium “Arthur” van 
het Center Court (2e etage) op Chemelot Campus, Gate 2 Urmonderbaan 22, 6167 RD te Geleen. Hiervoor 
willen we U hierbij hartelijk uitnodigen. 
 
Naast deze uitnodiging ontvangt u tevens een uitnodiging in uw outlookagenda.  We verzoeken u deze voor 3 
februari a.s. te accepteren of te weigeren. Met het accepteren van de uitnodigingsverzoek, heeft u zich 
meteen aangemeld voor de Kick Off.   
 
Na aanmelding ontvangt u op 4 februari extra informatie over CoP, het programma van de Kick Off en een lijst 
van aanwezigen. Vervolgens ontvangt u vier dagen voor de Kick Off een veiligheidsinstructie van Brightlands 
Chemelot Campus per mail. Nadat U deze volledig heeft doorlopen ontvangt u automatisch een QR code, die 
u toegang geeft tot Gate 2 van de Chemelot Campus.  
 
We verheugen ons zeer op uw aanwezigheid. 

Namens VISTA college,  
  
Margot Felix  
Onderzoeker, adviseur, programmamanager CoP  
m.felix@vistacollege.nl 
06465744970 
vistacollege.nl  / techniekcollegezl.nl   
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