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Ook interessant:
• We vinden het heel belangrijk
hoe anderen over onze ontwikkelingen denken. Daarom zal op
1 februari 2022 Platform Talenten
voor Technologie (PTvT) als
critical friend een Peer Review
uitvoeren op het project CoP.
• Op 1 mei 2022 loopt CoP alweer
2.5 jaar en zal het toezichtsorgaan van Ministerie van OCW
een midterm uitvoeren. Daarbij
staat centraal: Wat hadden we
ons voorgenomen en wat en hoe
hebben we dat gerealiseerd?
• In maart-april mogen we alweer
20 zij-instromers diplomeren.
• In februari 2022 start de CfD
methodiek voor laboratoriumstudenten en in februari gaat het AD
traject Engineering van start.

“We gaan live in 10 seconden.” Het was een veelgehoorde zin tijdens de CoPPIGE dag.
Vanwege de coronamaatregelen werd het live evenement omgezet naar een hybride
event. Een beperkt aantal workshophouders verscheen in de studio’s van Houben Souren in
Roermond live voor de camera om hun kennis en ervaring te delen.
De CoPPIGE dag werd in het leven geroepen om de opbrengsten, successen, moeilijkheden
en trotspunten van de samenwerking te laten zien. CoP begon in 2020 met het doel om een
Limburgs Ecosysteem van Leren en Werken op te starten. Hoe ver zijn we in het traject? Welke
verbindingen zijn er nu eigenlijk al gelegd tussen het VISTA College, CHILL en de Chemelot
Campus? Maar ook: wat moet er nog allemaal gebeuren?
Hybride event
Vorig jaar moest de CoPPIGE dag last minute worden afgelast vanwege de tweede lockdown.
Dat mocht dit jaar absoluut niet gebeuren en hoewel de nieuwe coronamaatregelen de geplande
dag weer dreigden te dwarsbomen, werd er snel geschakeld: het geplande live evenement aan
de Arendstraat in Sittard werd omgezet naar een hybride event in Roermond. Een talkshow en
7 workshops die via een livestream te volgen waren, moesten laten zien waar er binnen CoP de
afgelopen twee jaar hard aan gewerkt is.
De overgang naar een hybride event zorgde ervoor dat de organisatie achter de schermen
een omslag moest maken. Margot Felix (CoP-projectmanager) en Cyriel Mentink (Directeur
Business, operations and development bij CHILL) namen voor één dag de rol van talkshowhost
aan en spraken met verschillende gasten over de versnelde opleiding tot meetkameroperator,
het lectoraat mbo-hbo en de betekenis van Industrie 4.0 voor Chemelot en de regio.
Voor de camera
Veel workshophouders kwamen op de CoPPIGE dag voor het eerst in opnamestudio’s en dat
bracht gezonde spanning met zich mee. Niet vreemd, want een studio is in geen enkel opzicht
te vergelijken met de normale werkplek. De meeste workshophouders moesten dan ook even
wennen aan alle camera’s en de daarbij behorende schermen waarop hun eigen hoofd te zien
was. Bij sommigen leidde het tot lichte stress. Zo werd er vlak voor de workshop ‘Opleiden van
nieuwe medewerkers, dat doe je samen’ nog snel gebeld naar een van de workshophouders
die vanuit thuis zou inloggen, want “doet de chat het eigenlijk wel?”. Maar bovendien
bleken simpele vragen zoals ‘Ga je zitten of staan voor de camera?’, ineens best moeilijk te
beantwoorden.
Verhaal gaat verder op de volgende pagina
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“Je hebt geen idee hoeveel mensen
er naar je kijken.”
“Het is toch net iets anders om voor een camera te staan dan
wanneer je in een klaslokaal staat”, legt Niki L’Herminez, onderwijskundig leider van het cluster Technologie, uit. Samen
met Maaike Smit, Pia Masius en Niek Kusters verzorgde zij de
workshop ‘Samenwerkend leren in de schoolse omgeving’.
Niki vertelde onder meer over de overgang van de vakken
‘talen’ naar ‘communicatie’ en over hoe er nu meer maatwerk
geleverd kan worden. De inhoud van haar workshop kent ze
als haar broekzak en hoewel het niet aan haar te zien was,
moest ze naar eigen zeggen nog wel een beetje wennen aan
de camera. “Je hebt geen idee hoeveel mensen er naar je
kijken. Ook zie je geen reacties, dus je weet niet hoe wat je
vertelt ontvangen wordt.”
Geen gelikte show
Ondanks dat de dag er anders uitzag dan in eerste instantie
was gepland, waren alle workshophouders na afloop blij dat
ze hun verhaal hebben kunnen vertellen. Eindelijk was er een
moment waarop ze konden delen waar ze de afgelopen twee
jaar aan gewerkt hebben. Een week later wanneer de adrenaline wat is weggezakt, kijken de workshophouders terug op de
CoPPIGE dag. “Ik vond het een geweldige dag”, concludeert
Yanal Kruse die de workshop ‘Opleiden van nieuwe medewerkers, dat doe je samen’ gaf. “Maar ik vond het overweldigend
toen ik binnenkwam in de studio’s. Als we het nog eens op
deze manier aanpakken, dan is het misschien fijn om training
te krijgen over hoe je presenteert voor de camera.”
Ook CoP-projectleider Margot is tevreden over het verloop
van de dag. Hoewel ze de feedback van Yanal begrijpt, is zij
van mening dat het geen gelikte show hoeft te zijn. “Wij zijn
geen professionals die dagelijks voor een camera staan. Dat is
ook de charme van dit geheel. Wij laten heel transparant zien
waar we goed in zijn en waar we minder goed in zijn.”
Het grote voordeel van een CoPPIGE dag in de studio’s? De
talkshow en alle workshops zijn opgenomen en online terug
te kijken via
www.communityofpracticelimburg.nl/coppige-dag

In de talkshow spraken Margot Felix en Cyriel Mentink
met verschillende gasten over diverse thema’s.
De gesprekken zijn per thema terug te kijken:
• Jos Keulen en Paul Gardeniers over de versnelde
opleiding tot meetkameroperator
• Gin van Strijdonck, Chris Meertens en Tim den Hartog
over het Lectoraat mbo-hbo
• Loek Radix en Ferdinand van Kampen over de
betekenis van Industrie 4.0 voor Chemelot en de regio
De 7 workshops zijn eveneens terug te kijken:
• Workshop 1: Samenwerkend leren in de schoolse
leeromgeving
• Workshop 2: Opleiden van nieuwe medewerkers, dat
doe je samen
• Workshop 3: Grenzeloos blijven leren binnen het mbo
en hbo
• Workshop 4: De CHILL Circular Space
• Workshop 5: De impact van Early Adopters op de
toekomst van de industrie
• Workshop 6: Studenten en bedrijven werken samen
aan innovatie
• Workshop 7: Talentontwikkeling in de regio Limburg, nu
en in de toekomst
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‘De CoPPIGE dag heeft laten zien dat we al een heel stuk
op weg zijn’
Interview Cyriel Mentink en Margot Felix

Een CoPPIGE dag met een groot aantal aanwezigen, zo
hadden CoP-projectmanager Margot Felix en Cyriel Mentink, directeur of business, operations and development bij
CHILL, het voor ogen. De coronamaatregelen gooiden voor
het tweede jaar op rij roet in het eten. Ditmaal ging er geen
streep door de COPPIGE dag, maar ontpopten Margot en
Cyriel zich tot hosts van de online versie. Ze blikken terug op
de CoPPIGE dag en staan stil bij de ontwikkeling van CoP.

Hoe kijken jullie terug
op de CoPPIGE dag?
Margot: “Ik ben blij dat
de workshophouders een
moment hebben gekregen
om te shinen. Die geven zelf
ook aan dat het leuk was om
de presentaties te geven en
te laten zien waar zij al die
tijd mee bezig zijn geweest.
Maar een beetje publiek
erbij was natuurlijk wel leuk
geweest.”
Cyriel: “Ik geloof dat de
talkshow de meeste impact
heeft gehad, daar krijgen we
de meeste reacties op. Het
liefst hadden we de CoPPIGE
dag gewoon live gedaan, dan
gaat een workshop ook wat
meer leven en dan is er meer
interactie. Dat kon door de
omstandigheden helaas niet,
maar ik vind het wel goed
dat we de dag georganiseerd
hebben.”
Vorig jaar besloten
jullie om de dag te verzetten. Waarom kozen
jullie nu wel voor een
online variant?
Margot: “CoP is gestart op 1
maart 2020 en op 14 maart
dat jaar was de eerste lockdown. Je kunt bijna zeggen
dat CoP een product van
corona is. We hebben vanaf
het begin moeten roeien met
de riemen die we hadden. Je
probeert een project vorm
te geven zoals je dat normaliter zou doen, maar dat
gaat helemaal niet. Mensen

ontmoeten elkaar niet. Er zijn
ook geen korte gesprekjes
bij het koffiezetapparaat. De
korte lijntjes zijn lastiger te
leggen en je hebt een totaal
andere vorm van interactie.
Klinischer dan hoe we CoP
het afgelopen jaar hebben

rustig aan de buitenwereld
mogen laten zien hoe divers
dit project is. Mensen mogen
zien dat er op onderdelen op
zeer hoog niveau gefunctioneerd wordt, maar ook dat er
op sommige onderdelen nog
het nodige moet gebeuren.”

“We mogen aan de buitenwereld laten
zien hoe divers dit project is.”

moeten vormgeven kan het
bijna niet. Ik vond het voor de
connectie heel belangrijk om
de CoPPIGE dag door te laten
gaan. Mensen moeten elkaar
nu ontmoeten en mensen
moeten nu een podium krijgen. Ook al is dat online.”
Cyriel: “Je kunt corona als
excuus gebruiken, maar op
een bepaald punt houdt het
op. Je moet op een gegeven
moment iets en je moet
elkaar dingen vertellen.”
Margot: “De workshophouders zijn trots op wat ze hebben neergezet. Ik vind dat we

Zijn er naar aanleiding
van de talkshow en de
workshops bepaalde
thema’s bij jullie onder
de aandacht gebracht
door de kijkers?
Margot: “Ik heb het al vaker
teruggekregen en nu ook
weer: dat het hoog tijd is dat
we het bedrijvendeel gaan
uitbouwen in het tweede
deel van dit project. De focus
heeft de afgelopen twee jaar
vooral op het interne onderwijsstuk gelegen.”
Cyriel: “Die focus moeten we

nu inderdaad gaan verleggen. Niet alleen naar de bedrijven toe, maar ook vanuit
de bedrijven zelf. We moeten
gaan kijken hoe we dat gaan
aanvliegen. Dat is de uitdaging voor de komende helft
van CoP.”
Is die tweedeling altijd
de planning geweest?
Margot: “Wij hadden alles
verdeeld over vier jaar, maar
toen kwam corona. Tijdens
de eerste stuurgroepvergadering is gezegd: ‘Pak dat
vast waar je wel controle
over hebt.’oen hebben we
besloten om in het eerste deel te focussen op de
nodige ontwikkelingen voor
het onderwijs en die focus in
het tweede deel te verleggen
naar de ontwikkelingen in en
met de bedrijven. Nu moeten
we gaan nadenken over hoe
dat eruit gaat zien.”
Cyriel: “De boel moet
verschuiven van alles intern
organiseren naar hoe moet
je dat met elkaar gaan doen.
En hoe voeg je dat bij elkaar?
Dat is de grootste omslag die
we gaan maken, daar is nog
veel tijd voor nodig. In 2024
zijn we zeker nog niet klaar
maar als we dan wel al meer
op gelijkwaardige voet met
elkaar werken, dan zijn we
heel ver gekomen.”
Margot: “We moeten een beweging aanzetten, maar het
project is nooit af. Je moet
die beweging dusdanig in
gang zetten dat mensen die
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“We moeten
een beweging
aanzetten, maar
het project is nooit
af.”

niet meer kunnen wegdenken.”
Cyriel: “Het doel was ook
nooit het afronden van het
project. Het was een start
maken met het bouwen van
een ecosysteem. Een aantal
elementen mag voltooid
worden, maar we hebben
ook gezegd: als we het helemaal willen afronden dan zijn
we tien jaar verder. Dit gaat
een bijdrage leveren aan de
manier van werken, aan hoe
je met elkaar samenwerkt
en ook een stukje flexibiliteit
daarin. Dat is wat we brengen. Ik denk dat de CoPPIGE
dag heeft laten zien dat we
een heel stuk op weg zijn.”
De CoPPIGE dag was
onder meer bedoeld
om successen en trotspunten te laten zien.
Waar zijn jullie zelf het
meest trots op?
Margot: “Dat is wat mij
betreft in drie punten samen
te vatten. Ik zie Cyriel al glimlachen. Cyriel, wil jij eerst…?”
Cyriel: “Voor mij gaat het dan
over het lectoraat mbo-hbo.
Dat was heel natuurlijk. We
hebben wat impliciet was

expliciet gemaakt.”
Margot: “Dat was tijdens de
talkshow van de CoPPIGE
dag zo’n mooi gesprek. Het
was een lang proces en het
was a hell of a job, maar je
ziet nu ook dat de betrokken
mensen echt trots zijn.”
En de andere twee
punten?
Margot: “Het talent office.
De zij-instroom. We hebben
toch maar 64 mensen die
we opleiden als procesoperator en we hebben er al 8
gediplomeerd. In mei volgt
een groep van 18 starters en diplomeren we er
waarschijnlijk weer 20. Die
zij-instromers hebben we
overal vandaan geplukt en
daar is modulair onderwijs
voor gebouwd dat past. In

coronatijd is er zelfs iemand
geweest die in een halfjaar de
hele opleiding heeft doorlopen. Dat maatwerk is nu met
de nieuwe modules mogelijk
geworden. Op die manier
kunnen mensen ook meer
persoonlijk met de materie
omgaan. Ik vind het mooie
verbinding tussen CHILL en
het mbo.”
Cyriel: “Ik vind eigenlijk dat
we corona hiervoor kunnen
bedanken. De versnelling van
de individuele leerpaden is
er gekomen door corona. Ineens zaten alle mensen thuis
en moest alles online. Toen
was het mogelijk om in één
groep verschillende snelheden aan te brengen. We hebben van de nood een deugd
gemaakt. Dat is zo positief
geweest, dat we het ook na
corona kunnen inzetten.”

Margot: “Nummer drie volgt
hieruit. De verkorte route tot
meetkameroperator, ook een
onderwerp van gesprek in
de talkshow op de CoPPIGE
dag. Een probleem dat op
de gehele site speelt en dat
iedereen op zijn eigen manier
probeert op te lossen, terwijl
de oplossing in een gezamenlijke kijk op de probleem
zit. Als je een ecosysteem wil
bouwen, is er natuurlijk niets
mooiers dan dat het ene
bedrijf het andere bedrijf als
critical friend consulteert. Als
de uitkomst vervolgmogelijkheden biedt, dan is dat fantastisch. Dit is pas een begin,
maar het moet model staan
voor een heleboel andere
gezamenlijke uitdagingen.”
Cyriel: “Wat ik hier ook het
mooie van vind: hadden de
mensen dit niet zelf kunnen
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bedenken of verzinnen?
Zeker hadden ze dat gekund.
Maar de trigger van het project is een stukje faciliteren
daarvan, dingen die impliciet zijn worden expliciet
gemaakt. Dat extra duwtje
hadden ze nodig.”

“Er is natuurlijk
niets mooiers dan
dat het ene bedrijf
als critical friend
bij het andere gaat
kijken.”
Impliciet expliciet
maken, dat hoorde ik
tijdens dit gesprek al
eerder…
Margot: “Dat is precies wat
wij doen met kennisdeling.

Met de nieuwsbrief, met
een event… dat wat tussen
de oren zit bij mensen of in
het gevoel van mensen, dat
brengen we naar buiten.
Op het moment dat we dat
doen, kan iemand anders er
iets van vinden. Dan kun je er
ook pas van leren. Als je het
niet naar buiten brengt, dan
houd je de kennis bij jezelf en
groei je langzamer.”
Cyriel: “We zeggen altijd we
willen een systeem bouwen,
maar dat systeem bouwt
zichzelf wel. Wat wij doen is
inderdaad de gevoelens en
gedachtes bij mensen expliciet maken en die aan elkaar
verbinden.”
Margot: “Want daardoor
ontstaan er oplossingen.”
Cyriel: “Iemand spreekt zich
uit en krijgt dan als reactie:
‘heb je hier al eens aan ge-

dacht?’ of ‘wij hebben het zo
proberen op te lossen, maar
dat werkte voor ons niet.’ Er
wordt wel eens gezegd alleen
ga je sneller, maar samen
kom je verder. Volgens mij
loop je alleen uiteindelijk in
een cirkeltje, want er is niets
of niemand waaraan je kunt
toetsen. Dan kun je ook van
niemand leren.”
Margot: “Ik merk ook dat
mensen steeds vaker zeggen:
‘laten we de hoofden eens
bij elkaar steken.’ Ik denk
dat er in de tweede helft van
het project niet alleen meer
kennisdeling is in de zin van
laten zien wat je bereikt
hebt, maar ook kenniscirculatie. Daarmee bedoel ik dat
meer mensen denken: met
welke vraagstellingen lopen
we allemaal en kunnen we
elkaar helpen om daar een

In de volgende editie van CoPPIG:
• CoP realiseert op MOSA Maastricht een cross-over
opleiding Operator en Maintenance.
• De eerste ervaringen van het leren en werken in CfD’s 		
samen met mbo en hbo.
• Wie zijn onze nieuwe afgestudeerden, waar gaan 		
ze hun kersverse kennis inbrengen en wie begeleid hen 		
in de fabriekspraktijk?
• Aanbevelingen voor CoP uit
• CoP na

de Peer Review?

de midterm.

De volgende editie van CoPPIG
verschijnt in mei 2022.
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stap verder in te komen? Dat
zou heel boeiend zijn, perfect
voor talkshows trouwens!”
Dan hebben jullie al input voor de volgende…
Komt die er?
Margot: “Ik realiseer me
dat als er straks een kleine
opening is voor een fysieke
ontmoeting dat die er dan
ook echt moet komen. Het
is zo belangrijk dat mensen
elkaar kunnen ontmoeten
en elkaar in de ogen kunnen
kijken. Er staat voor volgend
jaar sowieso weer een CoPPIGE dag gepland, maar in
welke vorm weet ik nog niet.
Dat ligt natuurlijk ook aan de
omstandigheden.”
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Sharing our passion for knowledge
Bezoekadres:
Vista college
Arendstraat 12
Ruimte B3.29
6135 KT Sittard-Geleen
E-Mail:
info@communityofpracticelimburg.nl
Website:
www.communityofpracticelimburg.nl
Colofon:
Opmaak: Meggie Geelen
Teksten: Eline Dabekaussen

CoP pioniert om een Limburgs Ecosysteem van Leren en
Werken te realiseren op het chemische gebied. In gezamenlijkheid nemen de partners daarmee verantwoordelijkheid
voor de vraagstukken van de regio op het gebied van aansluiting onderwijs met arbeidsmarkt. Binnen CoP worden,
samen met CHILL en Zuyd, antwoorden op problematieken
door krimp, ontgroening, vergrijzing, maar ook antwoorden
op ambitievraagstukken, zoals de voorgenomen Limburgse
circulaire economie gezocht. Daarbij staat enerzijds aanstormend en zich continu ontwikkelend technisch talent centraal
en anderzijds de integrale real-life-beroepssituatie als het
uitgangspunt van leren. Maar ook bij de teams
Laboratoriumtechniek, Procestechniek 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.
Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken :

De PPS CoP werkt samen
met VISTA college (de teams
Laboratoriumtechniek,
Procestechniek en Industrial Engineering), CHILL,
Zuyd Hogeschool, Provincie
Limburg, Chemelot Campus,
Anqore, PML, Arlanxeo,
Borealis, DSM, Fibrant, OCI
Nitrogen, SBB, Sabic, Sitech
en Vynova aan innovaties
die antwoorden geven op
regiovraagstukken. CoP doet
dit op het grensvlak van de
samenwerking, maar met
veel aandacht voor verankering in de core.
Het doel van CoP is het
realiseren van een ecosysteem voor lerend werken en
werkend leren.

Om het ecosysteem te
realiseren beweegt CoP zich
als een satelliet van innovatie
in de regio Limburg en richt
zich op:
Curriculumvernieuwing:
Flexibele en modulaire leeren ontwikkel-paden.
Generalistische en specialistische leer- en ontwikkelpaden en maatwerk in leeren onderwijsaanbod.
Nieuwe leervormen en methodieken:
Voor getrapt, duaal,
leer-loopbaan, initieel en
post-initieel leren, aangepaste student- en praktijkbegeleiding.

Grow together

Leven Lang ontwikkelen:
Versneld opleiden, zijinstroom, upgrading, ombuigen niet succesvolle arbeidskrachten m.b.v. een validatiesysteem voor leer-vormen
en skills.
Contextrijke infrastructuur:
Inspirerende leeromgevingen
CHILL, Chemelot, Arendstraat en nieuwe businessmodellen.
Learning community:
Samenwerking mbo-hbo
lectoraat, netwerkvorming
en kenniscirculatie, circulaire
hub en circulaire economie.

