
Wat vonden we het jammer 
dat we het event ‘CoP goes 
live’, dat gepland stond op 15 
december 2020, vanwege de 
2e lockdown moesten annu-
leren. We hadden een prach-
tige livestream voorbereid en 
iedereen was enthousiast.  

 

Een nieuw geschikt moment 
hiervoor kan door COVID-19 
nog wel even duren.  

 

We introduceren daarom 
vandaag CoPPIG; een drie-
maandelijkse nieuwsbrief 
waarin we in woord en beeld 
aandacht geven aan de ont-
wikkelingen, successen en 
belemmeringen van het pro-
ject CoP (Community of 
Practice).  

Deze eerste CoPPIG staat 
geheel in het teken van de 
informatie en video’s, die we 
met jullie wilden delen tij-
dens ‘CoP goes live’.   

 

Met trots kan ik jullie mede-
delen dat per maart 2021 
een heuse CoPPIG redactie-
groep actief is, bestaande 
uit; Kirsten Scheilen, Leon 
Geelen, Rick Mentzel en 
Wilma Lautenbach. 

 

Zij zullen de Innovatietafels 
van CoP bezoeken en de 
studenten op bedrijfsloca-
ties. Zij gaan interviews af-
nemen, foto’s en filmpjes en 
de nieuwsbrieven maken en 
de CoP website  

 

(www.communityofpracticel
imburg.nl) optimaliseren.   

 

Met CoPPIG realiseren we  
ontmoetingen met iedereen 
en alles die in CoP actief is. 

Ik wens je veel lees- en kijk-
plezier. 

 
 

             Margot Felix 
Projectmanager CoP 

Event ‘CoP goes live’ geannuleerd door lockdown 

Wat als je als student nog 

niet weet welk technisch 

beroep je wilt leren, wat kies 

je dan? 

Wat als je zeker weet dat je 

na je mbo-opleiding naar 

het hbo wilt doorstromen, 

leer je dan alleen theore-

tisch? 

Wat als je zo snel mogelijk 

wilt gaan werken, is leren in 

de praktijk dan niet beter? 

Wat als je snel leert, kun je 

dan verdiepen of verbreden?  

Wat kun je allemaal leren 

van, over en in de praktijk? 

En van wie? Leer je dan al-

leen op school???  

Vanaf 2024 kunnen mbo- 

studenten laboratorium-

techniek, procestechniek en 

Industrial engineering  

persoonlijk, flexibel en 

wendbaar hun ambitie  

waarmaken op school, in het 

bedrijf of met allebei. 

CoP bereidt het onderwijs 

en de praktijk daarop voor. 

Grens vervagen tussen leren en werken 
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In dit nummer: 

Interessante informatie: 

• Op 09-02-2021 vindt de 

eerste klankbordsessie 

online plaats. 

• De tweede Tafelafstem-

ming wordt via Teams 

gehouden op 23-03-2021.   

• 5 studenten zijinstroom 

procesoperator B staan vlak 

voor hun examen. 

• CHILL bestaat al 10 jaar. 

• Laboratoriumtechniek start 

in voorjaar 2021 met leren in 

CfD’s op CHILL. 

http://www.communityofpracticelimburg.nl
http://www.communityofpracticelimburg.nl


Om aan de grote vraag naar 

procesoperators op Cheme-

lot te kunnen voldoen zijn 

sinds 2020 al 46 oplei-

dingstrajecten zijinstroom 

Operator B gestart. Zij-

instromers hebben vaak 

zeer verschillende achter-

gronden, zoals de drie ope-

rator trainees, die sinds ja-

nuari 2021, op OCI Nitrogen 

actief zijn. 

Joey Janclaes, 35 jaar. 

Vorig beroep: GSM-monteur 

Keuze voor procesoperator: 

‘Ik kon niet doorgroeien als 

GSM monteur. Chemelot is 

toekomst, chemie wordt 

nog belangrijker voor de 

mensheid en ik wil hier mijn 

steentje aan bijdragen, 

daarnaast brengt dat ook 

baangarantie met zich mee, 

dan vind ik ook heel belang-

rijk.’ 

 

Nick Meijers, 26 jaar. 

Vorig beroep: automonteur 

Keuze voor procesoperator: 

‘Ik was op zoek naar een 

baan waar ik kon groeien 

als persoon en in functie’. 

Matteo Kasprzak, 26 jaar. 
Vorig beroep: medewerker 
logistiek, begeleider van 
skireizen en skileraar 
Keuze voor procesopera-
tor: ‘Ik zocht een nieuwe 
uitdaging. Groeien binnen 
Chemelot heeft al jaren in 
mijn achterhoofd geze-
ten”.  
 

Heel veel succes met jul-

lie opleiding mannen! 

Derde klas Operator B opleiding gestart 

Zoektocht naar identiteit en de gemene deler 

expert vertelt over de stand 

van zaken  

https://youtu.be/YI1gv6GGb6w  

 

Pilot Meetkameroperator 

De specialisatie tot meetka-

meroperator is nog altijd 

een lang opleidingstraject 

van het bestuderen en het 

opbouwen van ervaring met 

alle posten in de fabriek.  

Pas als je de hele fabriek 

kent, kun je meetkamer-

operator worden. Dat is 

toch al gauw een traject 

van 5 tot 7 jaar. CoP heeft 

nu een pilot ingezet met 

Fibrant om die tijdsduur te 

kunnen verkorten. 

Met de uitkomsten kunnen  

andere Chemelot bedrij-

ven straks hun voordeel 

doen. 

Curriculumvernieuwing (proces) operator B en C 

Optimalisatie van praktijk-

opdrachten, die toepasbaar 

zijn voor zowel school als op 

de werkplek, dat is wat ze 

doen op Innovatietafel 2B.  

Door de real-life-praktijk te 

koppelen aan de theorie, 

ontstaat tijdwinst en is de 

student sneller inzetbaar op 

de posten van de fabrieken.  

Patrick Zaat, docent IBO  

 

“Alleen ga je sneller, 

samen kom je verder”. 

 

Patrick Zaat 

Docent IBO expert 
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De organisatieontwikkeling  

van de interne samenwer-

king tussen de teams labora-

toriumtechniek, procestech-

niek en Industrial enginee-

ring van VISTA college gaat 

gepaard met het zoeken van 

balans tussen de eigen iden-

titeit van de teams en hun 

gemene deler. 

 

Onderwijskundig leider Niki 

L’Herminez is super enthou-

siast over de aankomende 

samenwerking van de drie 

teams binnen de communi-

catievakken, de exacte vak-

ken en de keuzedelen. De 

uitwerking is al in een ver-

snelling terecht gekomen. 

https://youtu.be/_ZjB_VWRKm4 

 

Als na de zomer van 2021 

alle drie de afdelingen op 

de Arendstraat bij elkaar 

komen wordt de ontwikkel-

de samenwerking een feit. 

 

 

 

 

https://youtu.be/YI1gv6GGb6w
https://youtu.be/_ZjB_VWRKm4


Chemelot Circulaire hub, waarde creatie voor regio Limburg 
Met de slogan “We willen de 

veiligste, duurzaamste en 

meest competitieve chemie-

site van Europa zijn” gaat 

Chemelot grote uitdagingen 

aan voor nu en voor de toe-

komst. En daar zijn veel, 

heel veel nieuwe proces-

technici voor nodig.  

Frank Schaap, director busi-

ness development & marke-

ting Chemelot, neemt ons in 

bijgaande boeiende digitale 

lezing mee in de transities, 

die in de komende jaren 

zullen plaats vinden.       

Chemelot neemt als chemie 

& materialensite een zeer 

belangrijke plaats in de re-

gio, in Europa en in de we-

reld in. Chemelot is actief in 

waardeketens, waar samen 

high-tech-materialen en 

producten gemaakt worden 

voor bijvoorbeeld de auto-

mobielindustrie, elektroni-

sche apparatuur zoals mo-

biele telefoons, cosmetische 

producten, kunstmest, 

vliegtuigen, zonnepanelen 

enz.  

Chemelot bestaat uit een 

industriepark en een cam-

pus waar de innovatie 

plaatsvindt.  

De ambitie is om de huidige 

Anders leren in een Community for Development (CfD) 

waardeketens te verduurza-

men en nieuwe waardeke-

tens te ontwikkelen.  De 

focus ligt op het circulair 

maken van de industrie.  

In zgn. Chemelot Circular 

Hub verband werkt Cheme-

lot samen met vele organi-

saties in Limburg en daar-

buiten. Nu al worden op 

Chemelot  vanuit ingeza-

meld plasticafval weer nieu-

wekunststofmaterialen ge-

maakt.  

In een CfD (Community for 

Development) werken stu-

denten en bedrijfsleven on-

der leiding van een professi-

onal aan een echte onder-

zoeksopdracht uit de prak-

tijk.  

De kruisbestuiving, die daar-

bij ontstaat, is een belangrij-

ke added value, waarmee 

we het onderwijs op een 

hoger plan tillen en de ingre-

diënten geven om zich door 

te ontwikkelen.  

De ideale leeromgeving 

hiervoor is CHILL. Niet op 

school leren, maar leren in 

de echte wereld van Cheme-

lot Campus.  

In dit filmpje leggen Bob 
Daniels, Marc van Ooster-
hout en Sebastiaan Korbma-
cher uit hoe ze deze innova-
tie aanpakken.  
https://youtu.be/XF6vuG0AiOI  

Innovatietafel 2D houdt zich 

bezig met het ontwikkelen 

van een nieuw didactisch 

model, nieuwe leervormen 

en -methodieken voor de 

opleidingen laboratorium-

techniek.  

Daarbij staat participatie en 

samenwerking met studen-

ten en docenten van Zuyd 

Hogeschool in de methodiek  

CfD centraal.  

Betrokkenheid creëren = schakelen met het netwerk 
meer bedrijf moeten wor-

den. In bijgaand filmpje legt 

Frans uit waarom we meer 

oog moeten hebben voor 

elkaars belangen.  

https://youtu.be/j7oHc_nfpzE  

Maar hoe stem je elkaars 

belangen op elkaar af? Le-

ren binnen het bedrijf gaat 

Hoe kijken onderwijs en be-

drijf aan tegen leren binnen 

het bedrijf? Frans Scheeren 

kent de bedrijfswereld op 

Chemelot erg goed, heeft 

veel contacten en is daarom 

verbonden als expert aan 

CoP. Volgens Frans zou het 

bedrijf meer school moeten 

worden en de school zou 

niet alleen om wat er geleerd 

moet worden, maar ook hoe 

we daarbij, zowel vanuit school 

als vanuit het bedrijf kunnen 

begeleiden en beoordelen. 

Marc Konings, opleidingsma-

nager procestechniek, aan het 

woord over een nieuwe struc-

tuur in multidisciplinaire teams 
https://youtu.be/qkKDV4FzP0c  

“De kruisbestuiving, die 

hier ontstaat, is een 

belangrijke added value 

voor de doorontwikkeling 

van ons onderwijs” 

Marc van Oosterhout 

Onderwijskundig Leider 
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In 2050 worden alle pro-
ducten op Chemelot circulair 
geproduceerd, zonder dat 
daar nog fossiele CO2 bij 
vrijkomt. Laat het je door 
Frank uitleggen in de lezing. 
https://youtu.be/fNfhdOWrm14  

https://youtu.be/XF6vuG0AiOI
https://youtu.be/j7oHc_nfpzE
https://youtu.be/qkKDV4FzP0c
https://youtu.be/fNfhdOWrm14


CoP pioniert om een Limburgs Ecosysteem van Leren en Wer-

ken te realiseren op het chemische gebied. In gezamenlijkheid 

nemen de partners daarmee verantwoordelijkheid voor de 

vraagstukken van de regio op het gebied van aansluiting on-

derwijs met arbeidsmarkt. Binnen CoP worden, samen met 

CHILL en Zuyd, antwoorden op problematieken door krimp, 

ontgroening, vergrijzing, maar ook antwoorden op ambitie-

vraagstukken, zoals de voorgenomen Limburgse circulaire 

economie gezocht. Daarbij staat enerzijds aanstormend en 

zich continu ontwikkelend technisch talent centraal en ander-

zijds de integrale real-life-beroepssituatie als het uitgangspunt 

van leren. Maar ook bij de teams Laboratoriumtechniek, Pro-

cestechniek en Industrial Engineering van VISTA college zelf is 

sprake van vergaande samenwerking in een ecosysteem op de 

Arendstraat, waarvoor gezamenlijke curriculumvernieuwing, 

nieuwe leervormen en methodieken nodig zijn. CoP opereert 

dan ook op het grensvlak van binnen en buiten, verbindt alle 

partijen en is sterk verankerd met de identiteit van de core 

business. Bekijk het filmpje:  

https://vimeo.com/327010679/beed42048b 

 

Bezoekadres CoP: 

Business Center Stein (maandag en dinsdag) 

Mauritslaan 49 

6129 EL Urmond 

 

(tijdens COVID-19 alleen online of via E-mail bereikbaar) 

E-mail: info@communityofpracticelimburg.nl  

Bezoek onze website: 

www.communityofpracticelimburg.nl 

 

Om het ecosysteem te reali-
seren beweegt CoP zich als 
een satelliet van innovatie in 
de regio Limburg en richt 
zich op: 

 

Curriculumvernieuwing: 
Flexibele en modulaire leer- 
en ontwikkelpaden.  

Generalistische en specialis-
tische leer- en ontwikkelpa-
den en maatwerk in leer- en 
onderwijsaanbod. 

 

Nieuwe leervormen en me-
thodieken  
Voor getrapt, duaal, leer-
loopbaan, initieel en post-
initieel leren, aangepaste 
student- en praktijkbegelei-
ding.  

De PPS CoP werkt samen met 
VISTA college (de teams Labo-
ratoriumtechniek, Procestech-
niek en Industrial Engineering), 
CHILL, Zuyd Hogeschool, Pro-
vincie Limburg, Chemelot Cam-
pus, Anqore, PML, Arlanxeo, 
Borealis, DSM, Fibrant, OCI 
Nitrogen, SBB, Sabic, Sitech en 
Vynova aan innovaties die ant-
woorden geven op regiovraag-
stukken. CoP doet dit op het 
grensvlak van de samenwer-
king, maar met veel aandacht 
voor verankering in de core. 

 

Het doel van CoP is het realise-
ren van een ecosysteem voor 
lerend werken en werkend le-
ren. 

 

 

Leven Lang ontwikkelen: 
Versneld opleiden, zij-
instroom, upgrading,  om-
buigen niet succesvolle ar-
beidskrachten m.b.v. een 
validatiesysteem voor leer-
vormen en skills.  

 

Contextrijke infrastructuur: 
Inspirerende leeromgevin-
gen CHILL, Cheme-
lot, Arendstraat en nieuwe 
businessmodellen.  

 

Learning community:  

Samenwerking lectoraat  
mbo-hbo,  netwerkvorming, 
kenniscirculatie, circulaire 
hub en circulaire economie.  

 

 

Over CoP 

https://vimeo.com/327010679/beed42048b
http://www.communityofpracticelimburg.nl

