1.2 MILJOEN VOOR
MBO-CHILL ACADEMY

Geen bedrijfsschool
maar een school tussen
en met bedrijven.

persbericht cluster techniek MBO-CHILL Academy

De eerste pilots maken
duidelijk dat het voornemen
om eigentijds MBO onderwijs
aan CHILL te koppelen de
logische volgende stap is
in de doorontwikkeling van
onderwijs op de Chemelot
Campus.
Programmamanager van
de te starten MBO-CHILL
Academy Margot Felix:
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“Onze studenten raken meer geïnspireerd
en gemotiveerd als we ze al vroeg tijdens
hun studie in contact brengen met de
echte beroepspraktijk. Samen met HBO
studenten en het bedrijfsleven werken
aan vraagstellingen uit het bedrijfsleven
creëert een waarde, die wij alleen als
onderwijsinstituut niet kunnen bieden.
Om dit maatwerk te kunnen realiseren
bouwen we ons onderwijs modulair op,
zodat we gemakkelijker leerinhouden
kunnen aanpassen en van richting kunnen
veranderen.
Technische ontwikkelingen gaan snel en
zeker hier op de Chemelot Campus. De
groei is echt enorm en vraagt in de nabije
toekomst honderden werknemers. Het
opleiden van deze werknemers vraagt
een flexibele aanpak. Chemelot Campus
ambieert de duurzaamste, veiligste en
meest innovatieve chemiesite van Europa
te worden, wij ambiëren het ontwikkelen
van een wendbare organisatie dat op
regionale vraagstukken kan meebewegen.
Samen met MBO, HBO, CHILL en
Chemelot Campus hebben we voor de
start van deze MBO-CHILL Academy
een subsidieaanvraag gedaan. Voor de
komende 4 jaar is een bedrag van 1.2
miljoen beschikbaar gesteld."

afb. Cyriel Mentink geeft uitleg aan studenten.
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BEELDEN VERTELLEN
HET VERHAAL
Natuurlijk is er voor deze
subsidieaanvraag een stevig plan
opgesteld, maar beelden zeggen
vaak meer dan woorden, aldus
Margot Felix:
"Studenten die nu al een stage bij
CHILL hebben doorlopen, docenten en
bedrijfsleven geven aan wat er zo top is
aan het werken aan echte opdrachten van
klanten."
Klik hier voor het filmpje
van MBO CHILL ACADEMY
"In het filmpje vertellen studenten,
praktijkopleiders en docenten en managers
waarom de MBO-CHILL Academy er moet
komen."

afb. Chantalle Zwarthoed

Onze MBO studenten: Chantalle
Zwarthoed, Mike Pippia en Roy
Hoogerwerf komen enthousiast en
zelfverzekerd in beeld.
Chantalle: "Ik werk nu aan het bedenken
van een oplossing voor borstprotheses.
Het is mij gelukt om daarvoor een zacht
materiaal 3-d te printen.” Roy: ”door in
de praktijk te werken leer ik sneller."
Mike: “Het afwisselend zelfstandig en
in teamverband met HBO studenten
werken past veel beter bij mijn leeftijd en
leerstijl."
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DE VEILIGSTE,
DUURZAAMSTE EN
INNOVATIEFSTE CHEMIE
SITE VAN EUROPA
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"ONS CHILL CONCEPT
HEEFT ZICH INMIDDELS
BEWEZEN"

Cyriel Mentink, directeur a.i. CHILL: "ons
CHILL concept heeft zich inmiddels
bewezen. Het opschalen met MBO en
meerdere richtingen is wat we hier nodig
hebben."
Hoe we dat doen? Door de capaciteiten
van aanstormend talent te combineren
met de kennis en ervaring van
doorgewinterde professionals. Door
moderne onderzoeksfaciliteiten
beschikbaar te stellen en door
praktijkgerichte trainingen en
masterclasses aan te bieden.

Frank Schaap,
Director Business Development &
Marketing Chemelot
“We zijn hier op Chemelot stevig bezig
om de veiligste, duurzaamste en
innovatiefste chemiesite van Europa
te worden. Momenteel zijn er al 25
wereldleiders bedrijfsmatig actief op
de Chemelot site. In het MBO-CHILL
Academy concept kunnen studenten
leren en werken met deze wereldtoppers
en dat is uniek! We hebben heel veel
werknemers nodig legt Frank uit. Mensen
die met tegenslagen en uitdagingen
weten om te gaan, werknemers die
wendbaar zijn. Deze MBO-CHILL
Academy is een meer dan welkome
aanvulling hiertoe. Studenten worden
hier uitgedaagd en kunnen werken aan
reëleberoepsopdrachten.”

Kortom: wij zetten studenten en
docenten in om bedrijfsideeën succesvol
te maken. De chemie (operators en
analisten) en maintenance (onderhoud)
schreeuwt om goed gekwalificeerd
personeel. Bedrijven in die sectoren
komen op korte en lange termijn
duizenden medewerkers – talent op
mbo-, hbo- en wo-niveau – tekort.
Bij CHILL brengen wij bedrijven en
studenten bij elkaar. Hier is dé plek voor
bedrijven om talent te vinden. Elk jaar
plaatsen we velen tientallen stagiaires
en afgestudeerden bij een bedrijf in de
regio. Daarnaast vervullen we de rol
van matchmaker tussen werkgevers en
alumni.
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WERVING
EN SELECTIE
Tot nu toe was elk bedrijf op deze site
zelf op zoek naar werknemers. Allemaal
vissen in dezelfde vijver. Door nu zoals in
een ecosysteem echt duurzaam te gaan
samenwerken kunnen we het werven
van personeel veel beter aanpakken.
Door samen te werken met het VISTA
college leveren wij een bijdrage aan het
optimaliseren en synchroniseren van
opleiden. Voor de regio is het project
MBO-CHILL Academy daarom van groot
belang en geniet het volle steun van
Provincie Limburg. Op onze steun (een
consortium van 10 bedrijven) kan VISTA
college rekenen.

DE MBO-CHILL
ACADEMY
START PER
JANUARI 2020.
SUCCES # GO
FOR MBO-CHILL
ACADEMY
@ CHEMELOT

afb. Frank Scheeren,
kwartiermaker werving en selectie

