
Grow together 

Sharing our passion  for

knowledge

Een Ecosysteem van Lerend Werken en Werkend Leren

Kennismaking
Klankbord CoP 



Regio Limburg
vraagstukken 

Gemeenschappelijke

drijfveren

• Regiovraagstuk: krimp, vergrijzing en ontgroening. 

• Langer doorwerken beïnvloed employability vraagstukken.

• Afstand tot arbeidsmarkt vergroot: toenemende vraag, veranderende vraag, 
toenemende eisen.

• Explosieve groei Chemelot Campus, klimaatambitie en Circulaire HUB  stuwt 
arbeidsvraag naar hoogwaardige technische functies vooral procestechnologen.

• Snel veranderende technische ontwikkelingen vragen om: nieuw personeel, om 
bijscholing en omscholing, maar ook om doorstroom.

• Imagovraagstuk: Chemelot is nog vaak de oude vervuilende DSM.

• Reguliere MBO instroom neemt af, opleidingen blijken zwaar.

• Mismatch tussen inhoud curricula en praktijk van de arbeidsmarkt.

• Na diplomering nog niet beschikbaar voor specifieke industrie.

• HBO uitval is hoog, uitvallers worden niet behouden voor Techniek.



MBO    WATT

The World 
According To 
Technology

Visie op MBO onderwijs

Diverse doelgroepen
en ambities. Nodig 
curricula: breed, smal, 
van breed naar smal, 
verbreden en verdiepen.



Uitgangspunten

MBO onderwijs
visie in het 
ecosysteem

• Onderwijsecosysteem van leren en werken duurzaam opzetten voor:

• Studenten mbo BOL, BBL en BOL-BBL (aankomende werknemers).

• Zij-instromers (aankomend werknemers).

• Upgraders (zittend personeel).

• Doorbreken zuilen MBO-HBO en initieel – post-initieel onderwijs.

• De integrale real life beroepssituatie is het uitgangspunt van leren:

• Leren in de beroepspraktijk.

• Leren van de beroepspraktijk.

• Leren met de beroepspraktijk.



Leren, Werken 
en Innoveren

Wat concreet

Nieuwe leervormen 

en methodieken

Contextrijke infrastructuur Curriculum vernieuwing

Learning community

Leven Lang Ontwikkelen

Aangepast model uit bouwstenen van een PPS, Katapult.                                          

Curriculumvernieuwing: Flexibele en modulaire leer- en ontwikkelpaden; 
Generalistische en specialistische leer- en ontwikkelpaden; 
Maatwerk in leer- en onderwijsaanbod.

Nieuwe leervormen en methodieken voor getrapt, duaal, leerloopbaan, initieel en 
post-initieel leren, aangepaste student- en praktijkbegeleiding. 

Leven Lang ontwikkelen: versneld opleiden, zijinstroom, upgrading,  ombuigen niet 
succesvolle arbeidskrachten m.b.v. een validatiesysteem voor leervormen en skills. 

Contextrijke infrastructuur: inspirerende leeromgevingen CHILL, Chemelot, 
Arendstraat en nieuwe businessmodellen. 

Learning community: 
samenwerking mbo-hbo lectoraat, 
netwerkvorming en kenniscirculatie, 
circulaire hub, circulaire economie. 



Onderzoek & 
(proces)Industrie  
verbinden met 
Chemelot 
Campus

Career Center B.V.

Chemelot talent 

office

Chemelot 

Academy B.V.   

Bedrijfsopleiding 

(en)

Brightsite B.V. 

MBO

VISTA college

HBO

Zuyd Hogeschool

WO

Universiteit 

Maastricht

CHILL B.V. 

CoP

Brightlands Chemelot 

Campus en  Chemelot 

Site

Onderwijs Onderzoek                      Carrière Bedrijfsleven
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CoP verbindt CHILL, 
VISTA college, Zuyd HS,
Chemelot Talent Office
en Overheid met elkaar



Partners en 
schillen

Waardecreatie Lerend Werken / Werkend Leren



Contextuele 
condities

What is in it 
for me !

▪ MBO
• Relevantie: aansluiting op opleidingsvraag bedrijfsleven
• Positionering: versterking innovatief en concurrerend vermogen
• Betekenisvolle context voor studenten- en ook docentenstages
• Financieel: beheersbaar houden van technologie 
• Verdienmodellen Add on principe

▪ Bedrijfsleven
• Onderwijsinhoud en volgorde van inhoud mede kunnen bepalen
• Nieuwe (delen van) opleiding bouwen op vraag van bedrijfsleven
• Kweekvijver nieuwe medewerkers 
• Employability vraagstukken (vergroten flexibiliteit eigen personeel)
• Leven lang ontwikkelen

▪ Gemeente en Provincie (stimuleren en behouden van kennis in de regio)
• Verbetering aansluiting arbeidsmarkt
• Structurele aandacht voor talent (Leven Lang Leren)
• Economie versterken en aantrekkelijk maken regio (imago)



PML Chemelot 

Academy

CHILL COP

Werven

▪ Jongeren (vmbo) X

• Zijinstroom X

Samenwerking met onderwijs

▪ Vmbo/havo X X X

▪ Mbo bol PT, MT, LAB X X X

▪ Mbo bbl PT, MT, LAB X X

Samenwerking met bedrijven

▪ Chemelot (en regio) X X X X

▪ Zuid-, Midden- en Noord-Limburg X X

Specialiteiten

▪ Jongeren; instroom naar bol PT, MT, LAB + 

bedrijven

X

▪ Zijinstroom; werven, selecteren, testen en 

opleiden via VISTA (bbl PT en MT)

X

▪ Faciliteiten LAB PT en MT

- Contextrijk opleiden. 

- Verbinden jong talent aan professionals.

X X

▪ RIF project Community of Practice (CoP). 

- Ecosysteem leren en werken voor betere 

aansluiting arbeidsmarkt. 

- Verbinden van mbo, bedrijven, arbeidsmarkt, 

overheid

X X X X

Wie doet wat

verduurzamen
verslimmen 
verbinden



Ecosysteem
Leren, Werken 
en Innoveren

Ontwerpstructuur

Netwerkcultuur draagt bij aan een gezamenlijke regie.

Gepositioneerd op grensvlak/context van binnen en buiten
Sterk verankerd met de identiteit van de core business.

Gefocust op gezamenlijke curriculumvernieuwing,
nieuwe leervormen en methodieken (antwoorden 
op de regiovraagstukken en op de core vraagstukken).

Confronterend met de dynamiek op studenten, 
docenten, werknemers, bedrijven en hun culturen.

Learning community en Leven Lang Ontwikkelen:
fundamentele kijk op het creëren van waarde, 
organiseren en samenwerken ‘t is nooit af’.

Continu zoeken met elkaar naar het HOE is continu 
communicatie in alle lagen van de samenwerking.

onderwijs

overheid

arbeidsmarkt

maatschappij

regio

corebusiness



Zoeken naar 
het HOE

Kennis-
ontwikkeling

Innovatietafels en Tafelafstemming 

Elk een eigen thema o.l.v. projectleider (onderwijskundig leider of manager)

2A Chemelot Academy: werving, selectie, plaatsing zijinstroom
2B Real life IBO, modulair curriculum voor zijinstroom en maatwerk
2C1 Flexibel, modulair curriculum voor initieel onderwijs, interne deel
2C2 Flexibel, modulair curriculum voor initieel onderwijs, externe deel CoP
2D Flexibel, modulair curriculum en mbo-hbo in CfD lab
2E Associate degree
3 Netwerkvorming en communicatie
4 Verduurzaming door Lectoraat mbo-hbo

I-Tafelsamenstelling bestaat uit personeel onderwijs, bedrijven en experts. 
Elke I-tafel kenmerkt zich door korte lijnen tussen de stakeholders en kent 
zijn eigen klankbord/referenten (studenten en bedrijven).
Elke 8 weken afstemming, 1 x per jaar evenement.

Kennis-
circulatie

Kennisbasis en bruikbare tools (ontwikkelen, borgen)



Zoeken naar 
het HOE

Kennis delen is 
kennis maken

• Nulmetingen naar verwachtingen CoP (elk jaar opvolging)

▪ Founding Fathers Ilse Schrijver Zuyd HS

▪ Studenten, docenten, praktijkopleiders John Schobben ROC Leijgraaf

▪ Voorzitters innovatietafels Margot Felix VISTA

▪ Onderzoek naar vergroten lerend vermogen door kennisdeling en -circulatie.

▪ Via jaarlijkse enquête en/of focusgroep (klankbord-onderwijs-bedrijfspartners)

• Klankborden

Operationeel in de vorm van een referentengroep:

▪ Op Innovatietafel zijn studenten - onderwijs – bedrijven vertegenwoordigd.

Tactisch in de vorm van deelname aan klankbordgroepen:

▪ 4 x per jaar PML klankbord (procestechniek, maintenance Limburg).

Strategisch:

▪ 1 x per jaar (of meer) Groot klankbord van student tot overheid en alle 

stakeholders ertussen.

Onderzoek



Reflectie
Kennisdeling
Kenniscirculatie

Vervolg

Kennisdelingsevenementen CoPpisch en/of CoP goes live

▪ 2021 Ecosystemisch kennismaken en verbinden
(circulaire hub, circulaire economie, innovatietafels, communicatie, wat, waarom en hoe (CoP), leven lang ontwikkelen.

▪ 2021 Ecosystemisch samenwerken en creëren
(lectoraat mbo-hbo, CoP dag van de switch, hybride docent/werknemer, het vak Communicatie, Arendstraat en Hal 26).

▪ 2022 Ecosystemisch leren en onderzoeken
(opbrengsten nulmetingen, vervolgmetingen, klankborden, afstemming onderwijs en arbeidsmarkt).

▪ 2023 Ecosystemisch produceren                                                                    
(de blokkendoos vol IBO’s, het Regieteam (niveaubewaking, validering, certificering, examinering, diplomering), 
nieuwe begeleidingssystematiek, nieuw validatiesysteem).

▪ 2024 Een Ecosysteem van Leren en Werken                                           
(nieuwe samenwerkingen, verduurzaming, alle opbrengsten in beeld en hoe nu verder?).

Website CoP, CoPPIG (nieuwsbrief), CoPpisch (events), CoProductie

(reflectiegesprekken, enquêtes, (groeps-)interviews met stakeholders),          

CoPyright (opbrengsten, de producten, curricula).



Zoeken naar 

Reflectie
Kennisdeling
Kenniscirculatie

Klankbord

Centrale doel:
Boven CoP uit te kijken naar de toekomst van 
goed MBO onderwijs en haar belang voor de regio.

Concreet:
Reflecteren op CoP doelstellingen, methodieken en
opbrengsten.

Stel je kort aan elkaar voor.

Wat vinden jullie sterk aan CoP?
Welke grote uitdaging zie je voor CoP?
Waar verdient CoP verbetering?
Zien jullie een blinde vlek in visie, ambitie of organisatie? Welke?

Welke tips zouden jullie ons willen meegeven?
Welke rol zou het klankbord willen en kunnen vervullen? 



Website CoP:
https://www.communityofpracticelimburg.nl

Projectmedewerker
Kirsten Scheilen
+31 (0)6 365 546 13
k.scheilen@vistacollege.nl

Projectmanager
Margot Felix
+31 (0)6 46744970
m.felix@vistacollege.nl

Super fijn 
dat jij ons 
klankbord 
wilt zijn !!

https://www.communityofpracticelimburg.nl/
mailto:k.scheilen@vistacollege.nl
mailto:m.felix@vistacollege.nl

