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Welkom 

Van de tafelafstemmingen worden opnamen gemaakt 
(indien niet gewenst video uitzetten),
Graag allemaal i.v.m. ruis geluid uitzetten.

Sinds de eerste Tafelafstemming

CoP goes live op 15 december afgelast door 2e Lock down

Veel publicaties sinds januari 2021: Jaarverslag CoP
onze nieuwsbrief (voorstellen communicatiecrew)
onze nieuwsbrief van de klankbordgroep

Chemelot Academy is Chemelot Talent Office



Uit het Jaarverslag
Covid-19 impact op CoP

CoP is herkenbaar en toegankelijk (website, CoPPIG, aansluiting op mbo 2030)

Actieve betrokkenheid van alle partijen, ook provinciaal en landelijk

Ontwikkeling extern curricula op koers en praktijkopleiders steeds meer betrokken bij ontwikkelingen (Marc Konings)

Ontwikkeling intern curricula en samenwerking alle teams verloopt zeer voortvarend (Niki L’Herminez)

Aansluiting en doorontwikkeling mbo in CfD’s per januari succesvol gestart (Bob Daniels)

Uit CoPPIG
Alle info over de voortgang van CoP, die gedeeld zou worden op CoP goes live ondersteund door filmpjes in CoPPIG 1

Gisteren CoPPIG 2 gepubliceerd, de versie voor studenten. Al 4 gediplomeerden zijinstroom procesoperator B

Uit CoProductie
Sterke punten: CoP is niet van mbo, maar van de samenwerking, gericht op regiovraagstukken. 

Complex project, maar duidelijk door agendaverdeling in innovatietafels. Zeer positieve, open benadering, continue dialoog.

Uitdagingen voor CoP: aansluiting zoeken bij PO en VO. Focus aanbrengen in belangencomplexiteit. Identiteitsverstrengeling CoP 

en CHILL en duurzame inbedding in de organisaties van alle partners. 

Vervolg klankbordgroep: themasessies

Vandaag   
Voorzitters van de Innovatietafels nemen ons mee in de voortgang en de opbrengsten. Misschien al een kleine vooruitblik naar het

vervolg. Volgende Tafelafstemming staat geheel in het teken van volgend schooljaar. 



15:30 uur opening en welkom door Margot Felix en Cyriel Mentink

15:40 uur presentatie Marc Konings innovatietafel 2B en 2C2 (Real live IBO en Modulair Procestechniek en Industrial

Engineering).

15.45 uur vragen aan 2B en 2C2.

15:50 uur presentatie Niki L’Herminez innovatietafel 2C1 (Modulair onderwijs onderbouw).

15.55 uur vragen aan 2C1.

16:00 uur presentatie Bob Daniels innovatietafel 2D (Real live IBO en Modulair Laboratoriumtechniek).

16.05 uur vragen aan 2D

16:10 uur presentatie Tanja Derix innovatietafel 3A (Netwerkontwikkeling met bedrijven).

16.15 uur vragen aan 3A.

16.20 uur presentatie Wilma Lautenbach innovatietafel 3B (Netwerkactiviteiten).

16.25 uur vragen aan 3B.

16:30 uur voortgang schooljaar 2021 door Margot Felix

16.40 uur vragenrondje.

17.00 einde van de tweede Tafelafstemming.

Agenda



Innovatietafel 2B & 2C2
Marc Konings



CoP Project Roadmap Innovatietafel 2B
Jaar 1 gerealiseerd Jaar 2 in de planning

• IBO structuur en keuzedelenstructuur procesoperator B 
klaar.

• 3 “pilot” groepen procesoperator B zijn gestart
• 4 kandidaten van de eerste groep al versneld 

gediplomeerd (1 jaar en 5 maanden, 75% Cum Laude)
• Opleiding is 24/7 beschikbaar via de ELO WLP connect

• Onboarding operator C klaar
• Focus op nulmetingen Ne, En, Re
• Focus op ICT vaardigheden
• Focus op latente wiskunde skills
• Pilot heeft gelopen en wordt via de PDCA bijgesteld
• Opleiding is 24/7 beschikbaar via de ELO WLP connect

• IBO structuur Modulaire operator C opleiding klaar
• Iedere 9 weken instapmogelijkheid na de onboarding
• Keuzedelen worden nog gefinetuned o.a. 

procesveiligheid K1107
• Eerste groep in januari 2021 gestart

• PDCA procesoperator B (continuproces)
• PDCA operator C (continuproces)
• Keuzedelen operator C uitwerken en implementeren
• Opstarten zelfde cyclus voor de maintenance opleidingen



CoP Project Roadmap Innovatietafel 2C2
Jaar 1 gerealiseerd Jaar 2 in de planning

• Bedrijfsbezoeken hoe leiden bedrijven op in de praktijk
• BPV protocol SBB uitgewerkt op knelpunten
• 1 bol student via een BBL construct versneld opgeleid
• Uniformering BPV boekjes voor maintenance
• Brainstorm keuzedeel Controlroom Operator
• Pilot versneld opleiden Controlroom Operator in de 

startblokken
• Online training praktijkopleider in de testfase
• Online training prakijkbeoordelaar wordt op dit moment 

uitgerold

• Online training praktijkopleider implementeren
• Workshops voor de praktijkopleider en de 

praktijkbeoordelaar opzetten en geven
• Pilot starten versneld opleiden controlroom operator 

(sept 2021)
• Oriëntatie op nieuwe tools in het opleiden van operators 

zoals simulatie, VR, AR, HoloLens, digitale 
controlerondes, gebruik QR codes enz.



CoP Project 2B & 2C2

Bedankt aan iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd.



Innovatietafel 2C1
Niki L’Herminez



DROOM GROOT.

BEGIN KLEIN.

MAAR VOORAL, 

BEGIN.



Sandra Meeuwissen (LAB)

Niek Kusters (PT)

Marc Reijnders (IE)

Jores de Goeij (PT)

Jo Dohmen (IE)

Maaike Smit (IE / LAB)

Pia Masius (LAB)

Rob Schoffelen (PT / IE)

Raimond Gubbels (PT)

Niki L’Herminez (PT, IE)



1
2

Keuzedelen

Communicatie

Exacte vakken

LOB & Remedial teaching

Natuurkunde

Chemie-Scheikunde

Wiskunde

Rekenen



LOB & Remedial teaching

Wiskunde en Rekenen 

Inrichten vakgroepen, kennis delen

IBO’s Industrial Engineering

Communicatie ontwikkelen en implementeren

2C1; 2021-2022





Innovatietafel 2D
Bob Daniels



Modulair didactisch model CfD,

(Community for Development)

leren in de externe praktijk



Samenvattend

✓ participatie van mbo-studenten binnen CfD

✓ verwerken van de IBO-structuur in de opleiding

✓ samenwerking en integratie met het hbo 

✓ onderzoek (en opzet) BBL-leerweg



Doel tafel afstemming 
september 2020

➢ Bestaand Kwalificatiedossier “Analisten” > MBO vs. HBO,

➢ Onderzoek en samenwerking naar CfD’s met Zuyd.

➢ Onderzoek naar clustering,

➢ Vorming van modules,



Voortgang

✓ Overleg MBO | HBO

Verdieping KD (MBO) 

Curriculum (HBO)

✓ Overleg experts CfD



Follow up

❖ Aantal studenten MBO | HBO

❖ Beschikbare opdrachten

❖ Locatie

❖ Begeleiding



➢ Overleg MBO | HBO | CHILL

- mogelijkheden locatie

- prognose studenten

- opdrachten vanuit bedrijven

➢ IBO structuur onderwijs verder uitwerken

➢ Samenwerking HBO

- Onderwijs

- Personeel

- Locatie 

➢ Start onderzoek BBL (najaar 2021)



Innovatietafel 3A
Tanja Derix





Gevoerde gesprekken HR:
* Sabic: vervolggesprek     vervolgacties 
* OCI Nitrogen: vervolggesprek       vervolgacties 

Geplande gesprekken:
* Anqore
* Vynova
* Fibrant



Innovatietafel 3B
Wilma Lautenbach



Innovatietafel 3B = Verbinden en communiceren



CoP goes live

Website

Kennisdeling 

evenementen: 

klankbord,

tafelafstemming, 

workshops

CoPPIG

CoPPIG 

Studenten 

editie

Opbrengsten 1ste jaar CoP



De dag van de 

‘CoP’’Switch’? 

CoP goes 

Live 

Planning 2de jaar CoP

LinkedIn

Ondersteunen 

innovatietafels

Doorgaan met

CoPPIG



CoPPIG

In de toekomst…….

Wie doet er mee? 

Concreet: 

• `CoPPIG` is een digitale nieuwsbrief over de samenwerking en ontwikkelingen tussen bedrijf, docent en 

(uiteindelijke) de student in het project CoP

• Doelgroep- primair: de deelnemers van het ecosysteem: studenten, bedrijven, docenten, praktijkopleiders

Doelgroep - secundair: onze stakeholders, de partners die ons willen volgen (provincie, landelijke 

overheden en gemeenten)  Zij vertellen over de weg die we afleggen bij de bouw van het ecosysteem (en 

verwijzen continu naar ons DNA) 

• Hoe: We brengen een keer in de 3 maanden een nieuwsbrief uit (CoPPIG) met verhalen van ons talent, 

nieuws, foto’s en video. Elke editie heeft een afgerond thema waarin altijd de student centraal staat. 

• 1e: CoPPIG studenten

• 2e: CoPPIG in bedrijfscontext 

• 3e: CoPPIG in schoolcontext 

• 4e: CoPPIGE dag. 

• 1e 2121: CoPPIG ecosystemisch leren

• Heb je interessante items, meld je dan bij de (nieuwe) CoPPIG redactie

Leon: l.geelen@vistacollege.nl

Rick: r.mentzel@vistacollege.nl

mailto:l.geelen@vistacollege.nl
mailto:r.mentzel@vistacollege.nl


De eerste dag van de ‘CoP Switch”

In de toekomst…….

Wie doet er mee? 
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▪ COVID-19 Verlenging van 1 jaar, bijstelling cofinanciering OCW en DUS-I
▪ Projectwijziging Verduurzaming ingediend; Lectoraat mbo-hbo en 

verankering in core VISTA via managers en onderwijskundig leiders
▪ Overgang van Chemelot Academy naar Chemelot Talent Office
▪ Financieel in controle, audit/accountantscontrole volgt
▪ Uitwerking samenwerking met Zuyd Hogeschool
▪ Pilots in voorbereiding 

Alle Ziekenhuizen    Bio medisch analist.
RWE Clauscentrale  MBO, AD en HBO.

Wat loopt op dit moment……… 



En nu verder………
▪ I-Tafel organisaties functioneren, roadmaps, verslaglegging en 

verantwoording volledig in Tafels opgenomen.
▪ Tafelsamenstellingen veranderen soms door veranderen van focus, 

extra onderwijsassistent ter ondersteuning 2C1, invliegen expertise.
▪ Voorbereidingen voor de midterm.

▪ Vervolg van onderzoek naar Verwachtingen CoP (Founding Fathers / 
Studenten, Praktijkopleiders en Docenten / Voorzitters I-Tafels).

▪ Themasessie klankbord nog voor de zomer (ecosysteem met VO).
▪ Volgende Tafelafstemming 21 juni 2021 van 15.00 tot 17.30 Teams.
▪ CoPPisch of CoPPIGE dag in okt-nov 2021.



Nog open eindjes?

Meld ze ons via info@communityofpractice.nl
of op www.communityofpracticelimburg.nl

mailto:info@communyityofpractice.nl

