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“Samen talenten ont-
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“Het is nu tijd om te 
implementeren”

“22 deelnemers 
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Operator en Mainte-
nance bij Koninklijke 
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tussen studenten van 
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Samen talenten ontwikkelen voor de regio!

CoP heeft per 1 mei 2022 haar midterm bereikt. We hebben daarom de afgelopen maanden 
een aantal onderzoeken gedaan, waaronder ook een peerreview door Katapult. De balans 
is opgemaakt. Onze grootste opdracht voor de komende periode ligt in de daadwerkelijke 
vorming van het beoogde ecosysteem van Lerend Werken en Werkend Leren. De toolbox om 
tot dat ecosysteem te komen is inmiddels gereed en nu is het zaak echt vergaand samen te 
werken. Dat is al vaak vanzelfsprekend gebleken, maar soms ook nog helemaal niet. 

Ecosystemisch samenwerken is niet vanzelfsprekend. Alle aangesloten organisaties dienen 
immers te communiceren en te opereren in gezamenlijke kanalen. Dat lukt niet van vandaag 
op morgen. Je moet je eigen verworven organisatiestructuren daarvoor min of meer verlaten. 
Als je niet in gemeenschappelijkheid deelt dan blijf je in eigen organisatiestructuren, in 
zogenaamde silo’s, denken. 

Organisaties hebben de natuurlijke neiging om in silo’s te denken en te werken. Silo’s kunnen 
nuttig zijn, maar voor ecosystemen ook gevaarlijk. Ze kunnen ons denken belemmeren en 
hebben daarmee de macht om de werkplek te domineren. Ze verblinden en verwarren ons. 
Binnen CHILL en CoP laten wij ons niet beheersen door mentale of structurele silo’s. We 
proberen ze juist onder de knie te krijgen. Dat is onze opdracht voor de komende periode na de 
midterm.

In deze CoPPIG laten we daarom al zien hoe we al in staat zijn bestaande silo’s te 
doorbreken. Lees over de kersverse afgestudeerde zij-instromer Merijn, die samen met zijn 
praktijkbegeleider Maurice in Arlanxeo het traditionele leren op de kop zet en over Paul, die 
dat in SABIC samen met zijn begeleider Jos deed.  Kom meer te weten over het afbreken van 
de silo’s tussen mbo en hbo door het leren en werken in CfD’s en krijg een inkijkje in de cross-
over opleiding maintenance-procestechniek bij de MOSA. Jazeker, zoals beloofd begeven we 
ons ook buiten Chemelot. 

CoP In De Schoolomgeving

Ook interessant:

• De nieuwe contextrijke 
leeromgeving voor zowel de 
jonge student als de zij-instromer 
en de upgrader in de wereld van 
onderzoek en (proces)industrie is 
op 21 april feestelijk geopend aan 
de Arendstraat. 

• Het AD-traject Engineering is in 
februari 2022 gestart.

• CoP loopt op 1 mei 2022 
alweer 2,5 jaar en voert het 
toezichtsorgaan van Ministerie 
van OCW een midterm uit. 

Daarbij staat centraal: wat 
hadden we ons voorgenomen 
en wat/hoe hebben we (dat) 
gerealiseerd? Op 25 mei mogen 
we onze verworvenheden, ons 
plaatje voor de toekomst en 
de pilots om daar te komen, 
verdedigen.

• De fysieke ontmoeting voor de 
klankbordgroep kan in september 
2022 eindelijk plaatsvinden. De 
klankbordgroepleden zullen zich 
in de tweede helft van de looptijd 
van CoP committeren aan een 
van de pilots. Margot Felix, 

Projectmanager CoP
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Het project CoP werkt in vijf jaar aan het bouwen van een opleidingstoolbox waarmee een ecosysteem van leren en werken 
realiseerbaar is. Inmiddels zijn er tweeëneenhalf jaar verstreken en is het tijd om de balans op te maken. Hoe gaat het met 
de ontwikkeling van CoP? Projectmanager Margot Felix vertelt over de bevindingen en adviezen die CoP in maart ontving 
naar aanleiding van de peerreview.  

Om maar bij het begin 
te beginnen: wat is een 
peerreview precies?
“Halverwege een project 
krijg je een herijking. Je gaat 
dan kijken waar je zaken 
in je werkwijze aan moet 
passen en of je doelen bij 
moet stellen. Een groep 
onafhankelijke mensen kijkt 
dan naar het project en hoe 
tot dan de status is. Op die 
manier krijgen mijn collega’s 
en ik informatie over hoe we 
het de eerste helft op alle 
onderdelen hebben gedaan. 
We krijgen inzicht in wat er 
goed gaat, maar ook in wat 
er minder goed gaat. Zijn 
er bijvoorbeeld problemen 
die zich hardnekkig blijven 
voordoen? Zo ja, hoe moeten 
en willen we die dan aan-
pakken? Die onafhankelijke 
onderzoeksgroep komt dan 
met adviezen.”

Hoe kijkt deze groep 
naar wat jullie tot nu 
toe hebben gedaan?
“Wij kregen direct na onze 
start te maken met de op-
komst van de coronapande-
mie. Daardoor was de focus 
van de bedrijven aanvankelijk 
meer gericht op anticipe-
ren op Corona dan op het 
volop opleiden van nieuwe 
medewerkers. We hebben 
toen besloten om allereerst 
te starten  met het onder-
wijsgedeelte van CoP: het 
bouwen aan een toolbox, op-
leidingen en modules. Bij de 
peerreview is geconstateerd 
dat we heel veel ontwikkeld 
hebben. Mensen zijn daar 
ook enthousiast over en de 
teams staan erachter, alleen: 
het moet nu wel geïmple-
menteerd worden. Als we het 
niet implementeren, hebben 
we mooie dingen bedacht 
waar je uiteindelijk niets mee 
kunt. Dus we moeten nu de 

slag naar veel meer bedrijven 
maken dan tot nu toe.”

Wat is er geconsta-
teerd door de onder-
zoeksgroep?
“CoP is de scale-up van 
CHILL, het mbo-deel van 
CHILL, maar als wij echt 
willen indalen in CHILL dan 
moet CHILL klaar zijn en dat 
is nog niet het geval. Dus 
CHILL moet de komende 
twee jaar als landingsplek in-
gericht worden en vandaaruit 
moeten wij daar als vanzelf 
kunnen inklikken. We zijn 
inmiddels met de overheid en 
provincie in gesprek over die 
noodzakelijke plek van CHILL 
in de regio. Iedereen ziet 
CHILL als een vanzelfspre-
kendheid en natuurlijk CHILL 
is er, het werkt goed en ieder-
een wil ermee door. Maar dan 
zal er ook nagedacht moeten 
worden hoe blijvend geïnves-
teerd moeten worden door 
alle partijen.”

Hebben jullie nog an-
dere adviezen gekre-
gen?
De leden van de onder-
zoeksgroep zien dat we met 
heel veel dingen bezig zijn. 
Ecosystemen bouwen gaat 
nou eenmaal niet alleen 
over innovatie en toekomst, 
maar ook over cultuur, over 
structuur, over processen, 
communicatie en leider-
schap. Volgens hen moeten 
we oppassen dat we niet 
nog meer nieuwe zaken 
oppakken, het is nu tijd om te 
implementeren. We moeten 
ervoor zorgen dat we focus 
behouden en niets nieuws 
meer verzinnen.”

Tijd om te implemente-
ren dus. Hoe gaan jullie 
dat aanpakken?
“We zijn al begonnen met 

‘Het is nu tijd om te implementeren’
CoP wil in tweede helft van project de slag naar de bedrijven maken 

het ontwikkelde uit te voeren 
in de vorm van praktische, 
concrete pilots. Daarbij is het 
belangrijk dat we de samen-
werking tussen het mbo en 
de bedrijven borgen. Het-
zelfde geldt voor het hybride 
leren in samenwerking met 
het hbo en de bedrijven. Dit 
doen we al door te werken in 
Communities for Develop-
ment op CHILL, waarbij labo-
ratoriumstudenten van mbo 
en hbo samen met de be-
drijven onderzoek doen voor 
opdrachten uit de bedrijven. 
Een ander voorbeeld is het 
werken met de Communities 
of Practice-methodiek (mbo, 
hbo en bedrijven werken aan 
real life opdrachten uit het 
bedrijfsleven) voor proces-
techniek en maintenance in 
de Recyclelijn in combinatie 
met Lectoraten mbo-hbo. 
Daarnaast bouwen we een 
doorgaande lijn van niveau 
3-BBL naar niveau 5: het As-
sociate Degree Engineering 
op Mosa.”

Zijn er uitdagingen bij 
het implementeren?
“Het commitment van de 
bedrijven is wisselend en nog 
niet voldoende gebleken, 
dat komt deels door corona. 
Daarnaast willen de part-
ners die nodig zijn voor de 
verduurzaming proof zien en 
dat kan alleen gerealiseerd 
worden door over te gaan 
tot implementatie van alle 
concepten in de bedrijven op 
Chemelot en daarbuiten.”

Hebben jullie al 
nagedacht over hoe 
jullie dit in het tweede 
gedeelte  van CoP gaan 
aanpakken?
“Jazeker. We willen ons meer 
richten op het realiseren van 
commitment en het borgen 
van het netwerk met de 

bedrijven. Dit willen we doen 
door het huidige relatiebe-
heer en account-manage-
ment te vergroten op drie 
lagen. Operationeel ac-
countmanagement vormt de 
eerste laag. We moeten con-
tinu in gesprek zijn met de 
uitvoerlaag van de bedrijven, 
denk daarbij aan de begelei-
ding van trainees. Ook heeft 
het benaderen van nieuwe 
bedrijven onze aandacht.”

En de andere twee?
“Dat zijn tactisch account-
management en strategisch 
accountmanagement. Bij 
tactisch kijken we vooral naar 
het verbinden en daarmee 
het verslimmen van al lopend 
overleg met een groep van 
critical friends die samen op 
zoek gaan naar praktische 
mogelijkheden en oplossin-
gen voor vraagstukken uit de 
fabrieken. De verkorte route 
naar meetkameroperator is 
daar het eerste voorbeeld 
van. Bij strategisch account-
management koppelen we 
de vragen van de regio aan 
de vraagstukken van de 
bedrijven via de mandaat-
houdende strategen van de 
bedrijven.”

Wanneer durf je de 
aanpak aan het einde 
van de rit geslaagd te 
noemen?
“Simpel gezegd: als de 
bedrijven ons kennen en niet 
meer om ons heen kunnen. 
Ze moeten weten wat we 
doen en ons niet meer weg 
kunnen/willen denken.”
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De nieuwe visie en strategie van Koninklijke Mosa bv (Mosa) vraagt om een andere manier van werken. Het betekent dat het 
bedrijf een bredere inzetbaarheid verlangt van zijn operators. Daarom klopte de producent van wand- en vloertegels bij het 
VISTA college aan om te kijken hoe de onderwijsinstantie daarbij kon helpen. Het resultaat: een nieuwe cross-overopleiding. 
22 studenten zijn momenteel bezig met het eerste leerjaar. 

Patrick Zaat (docent VISTA 
college, procestechniek), 
Roy Ramackers (docent 
VISTA college, mainte-
nance) en Daniël Vang (HR 
Business Partner, Mosa) zijn 
betrokken bij de opzet van 
de cross-overopleiding. Roy 
legt uit: “Het is voor het eerst 
dat we een gecombineerde 
opleiding aanbieden. Deze 
opleiding blijft voldoen aan 
het kwalificatiedossier van de 
operator-opleiding. Ook aan 
de duur van de 2-jarige oplei-
ding wordt niet getornd. Er 
komt wel een betere invulling 
voor het profieldeel van de 
mechanisch operator-oplei-
dingen.”

De deelnemers aan de cross-
over zijn door Mosa gewor-
ven. Het bedrijf plaatste een 
vacature en bood de nieuwe 
werknemers meteen de nieu-
we opleiding tot operator 
aan. In september 2021 zijn 
deze nieuwe medewerkers 
gestart met het eerste jaar 
van de ‘normale’ opera-
tor-opleiding. Om vervol-
gens in september 2022 het 
profieldeel van de opleiding 
bij Maintenance in te vullen 
met theorie en praktijk bij 
het VISTA college. Ze volgen 
dan een blok procesbesturing 
(elektro-/PLC-technieken) 
en een blok werktuigbouw-
kunde (afstellen/sleutelen/
pompen etc.). Het uiteinde-
lijke doel is dat de operators 
breder onderlegd zijn en 
daardoor meer zelf kunnen 
op de werkvloer. Op die 
manier kunnen ze de afdeling 
Maintenance ondersteunen. 
De opleiding sluit beter aan 
op de processen binnen de 
maakindustrie.

Transformatie Mosa
Daniël werkt zelf al bijna 25 
jaar bij Mosa en heeft het 
bedrijf in die tijd zien trans-
formeren. Hij zag een ver-
schuiving van een oude am-
bachtelijke werkwijze naar 
een procesmatige manier 
van werken. Ongeschoolde 
arbeiders werd een opera-
tor-opleiding aangeboden en 
zo ontstonden geschoolde 
krachten die steeds meer 
verantwoordelijkheid op de 
werkvloer kregen. Die hele 
verschuiving leidde in 2001 

tot een mooie samenwerking 
met het VISTA college en 
haar voorgangers.

“We hebben  ingezet op 
operatoropleidingen A, B 
en C”, legt Daniël uit. “Dat 
tijdperk heeft ertoe geleid 
dat we onze medewerkers op 
een bepaald gewenst niveau 

22 deelnemers cross-overopleiding Operator en 
Maintenance bij Koninklijke Mosa bv. 

hebben gekregen. Alleen zien 
we dat we nu aan de volgen-
de fase toe zijn.” Mosa wil de 
komende jaren gaan groeien 
en heeft daarom een nieuwe 
visie en strategie geformu-
leerd. Daarin is ook naar de 
invulling voor operations 
gekeken. “We willen een 
smart organisation creë-
ren: we kijken naar, hoe we 
door slimmer te werken de 
productiviteit kunnen laten 
stijgen. De nieuwe manier 
van opleiden kan daar sterk 
bij helpen.”

Gesprekken met het 
VISTA college
Het uitgangspunt voor die 
nieuwe manier van oplei-
den was: kunnen we ervoor 
zorgen dat een operator zelf 
in staat is om meer te doen 
aan de lijn dan momenteel 
wordt gedaan. Daniël: “Dus 
meer en meer de verschui-

ving laten plaatsvinden naar 
een operator die ook in staat 
is om storingen te signaleren 
en op te lossen en daardoor 
niet voor elke storing naar 
de afdeling Maintenance of 
wachtdienst kijkt.” 

Omdat Mosa al eerder een 
aantal mensen een cursus 
Maintenance had laten 
volgen, rees de vraag: is het 
om mogelijk om de cursus 
Maintenance in te schuiven 
in het huidige curriculum van 
de operatoropleiding? Het 
was het begin van de nieuwe 
cross-overopleiding. Afgelo-
pen jaar zijn de eerste deel-
nemers gestart. Het is een 
gemêleerd gezelschap: van 
mensen die al enige kennis 
hebben tot aan zij-instromers 
als rijschoolhouders of men-
sen met een horeca-achter-
grond. Daniël hoopt dat de 
mensen eind 2023 het traject 
doorlopen hebben en succes-
vol inzetbaar zijn. Daarvoor 
moeten ze onder meer twee 
blokken Maintenance bij 
VISTA college volgen.  

Theorie en praktijk bij 
het VISTA college
Het betekent overigens niet 
dat de studenten tijdens hun 
periode bij het VISTA college 
met hun neus in de boeken 
zitten. Van die aanpak nam 
het opleidingsinstituut zo’n 
zes jaar geleden al afscheid. 
Het idee dat BBL’ers één dag 
in de week acht uur enkel 
theorie tot zich namen, bleek 
niet te werken. “Na twee 
uur zijn ze overladen met 
informatie en hebben ze het 
gehad. Daarom hebben we 
de overstap gemaakt naar 
het geven van theorie en 
praktijk. Dat is een gouden 

“Het is voor het eerst dat we een gecombi-
neerde opleiding aanbieden. Deze opleiding 
blijft voldoen aan het kwalificatiedossier van 

de operator-opleiding.
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match geworden”, legt Roy 
uit. 

Patrick sluit zich daarbij aan. 
De praktijklokalen van het 
VISTA college zorgen ervoor 
dat de studenten praktisch 
bezig zijn, maar volgens 
Patrick wordt de theorie er 
ondertussen ‘stiekem’ in 
gestopt. “We praten hier 
namelijk veel over zaken die 
ze wel op een bedrijf hebben, 
maar niet mogen doen. Je 
kunt natuurlijk niet zomaar 
even iets aan een machi-
ne gaan veranderen. In de 
productie moeten meters of 
kilo’s gemaakt worden. In 
onze praktijklokalen mo-
gen studenten instellingen 
aanpassen en ook mag er 
tijdens het proces gesleuteld 
worden. Fouten maken is 
hier toegestaan, ik denk dat 
dit een winst is.” 

Roy vult aan: “Neem bijvoor-
beeld een robot. Die hebben 
ze bij Mosa ook. Daar kijken 
studenten naar en die robot 
doet zijn werk. Als er ooit 
iets mee is, kunnen ze niets. 
Nu kunnen ze bij ons aan de 
robot sleutelen en fouten 
maken. We praten dus niet 
meer alleen over een robot, 
daardoor is het leereffect 
groter.”

Zelf oplossen
Door de mensen zelf te laten 
stoeien en sleutelen in de 
praktijklokalen van het VISTA 
college hoopt Daniël dat de 
operators bij Mosa straks 
zelfstandig meer storin-
gen en problemen kunnen 
oplossen. “Je probeert op die 
manier de afdeling Mainte-
nance  te ontlasten, want 
die moet eigenlijk bezig zijn 
met complexere storingen en 
preventief onderhoud. 
Patrick hoopt dat de nieuwe 
opleiding helpt om de stop-
tijden te verkorten. “Doordat 

je zelf het probleem kan 
oplossen, gaat het vlugger. Je 
hoeft geen ticket in te schie-
ten of te wachten op iemand 
van de afdeling Maintenance. 
En als er dan toch iemand 
anders moet komen, kun je al 
beter uitleggen wat er aan de 
hand is.”

Uitdagingen in
september
In september 2022 beginnen 
de deelnemers aan de cross-
over aan hun opleiding bij 
het VISTA college. Ze volgen 
twee modules in twintig 
weken: tien weken werktuig-
bouwkunde en tien weken 
procesbesturing. Omdat de 
operators diensten draaien, 
wordt het onderwijs gegeven 
in twee shifts. Eén groep 
komt in de ochtend en één in 
de middag. Leren en werken 
combineren, in de vorm van 
BBL en leven lang ontwik-
kelen, is voor de VISTA-do-
centen niets nieuws. Wat wel 
anders is: het gaat om een 
groep die net gestart is bij 
een nieuw bedrijf. Patrick: 
“Dat zijn natuurlijk veel 
prikkels: én ploegendienst, 
én thuis en daarbovenop de 
opleiding.”

Daniël: “Misschien is dat wel 
ietsje te veel, maar dat gaan 
we zien. We hebben te ma-
ken met veel zij-instromers 
die nog nooit in ploegen-
dienst hebben gewerkt. We 
moeten het goed afstem-
men, want je wil niet dat ze 
straks te veel op hun bordje 
hebben liggen en daardoor 
afvallen.” De arbeidsmarkt 
is op dit moment dusdanig 
overspannen, dat Mosa de 
cross-over ook als wer-
vingstool heeft ingezet. Als je 
bij Mosa wil starten dan kun 
je ook meteen een opleiding 
volgen, was de boodschap. 
“Intrinsiek gemotiveerde 
mensen zeggen dan: ‘het lijkt 

me mooi om daar te starten 
en de opleiding te volgen’”, 
aldus Daniël. 

Overal toepasbaar
De basis staat, maar hoe het 
daadwerkelijk in september 
gaat lopen is nog afwachten. 
Daniël vindt de opzet in elk 
geval kansrijk en verwacht er 
voor Mosa veel van. “Je hebt 
straks een operatoropleiding 
die meer is toegespitst op de 
huidige tijd. Zeker voor ons 
als organisatie in de maakin-

dustrie die puur mechanisch 
werkt, is dat veelbelovend. 
De opleiding vloeit voort uit 
een vraag van ons, maar dit 
is natuurlijk voor meerdere 
bedrijven werkbaar.” Patrick 
vult aan: “Dit kan voor heel 
veel bedrijven interessant 
zijn. Voor de mechanische 
bedrijven is dit overal toepas-
baar.” 

“Fouten maken is hier 
toegestaan, ik denk 
dat dit een winst is.” 

“Doordat je zelf het 
probleem kan oplos-

sen, gaat het vlugger.”
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met de professionals of er 
een toepassing bedacht kan 
worden, zodat het afvalpro-
duct hergebruikt kan worden.
 

Samenwerken op ver-
schillende niveaus
“Bij de bedrijven is er behoef-
te aan kennisontwikkeling, 
want niet altijd is alle kennis 
in huis. Daar moeten wij iets 
mee als hogeschool”, legt 
Gino uit. “Wij mogen mensen 
opleiden en dan is het van-
zelfsprekend dat je dit doet 
door te werken met vragen 

Het gaat nu nog om 
een pilot, maar het is 
de bedoeling dat het 
project in het curricu-
lum wordt ingebouwd. 

het terrein van Chemelot. Ze 
werken in verschillende CfD’s 
samen met hbo-studenten, 
professionals en een docent/
coach aan een opdracht voor 
een bedrijf. Het gaat nu nog 
om een pilot, maar het is de 
bedoeling dat het project in 
het curriculum wordt inge-
bouwd. 

Studenten zijn onderver-
deeld in zo’n 30 verschillende 
CfD’s. De vragen waaraan ge-
werkt wordt verschillen per 
community, maar ze komen 
allemaal uit het bedrijfsleven. 
Een groep werkt bijvoor-
beeld aan een duurzaam-
heidsvraagstuk. Het bedrijf 
waarvoor ze werken, maakt 
een product waarbij een 
afvalstroom ontstaat. De stu-
denten onderzoeken samen 

Dat binnen het bedrijfsleven 
mensen met verschillende 
opleidingsniveaus samen-
werken, is voor niemand 
verrassend. Maar dat mbo- 
en hbo-studenten al tijdens 
hun studie samenwerken 
aan projecten is niet altijd 
even vanzelfsprekend. Toch 
zou dat wel zo moeten zijn 
volgens Gino van Strijdonck 
(Lector mbo-hbo Material 
Sciences), Chris Meertens 
(docent laboratoriumtech-
niek, VISTA college) en Tim 
den Hartog (docent/onder-
zoeker Zuyd Hogeschool). 
Het drietal staat aan de wieg 
van de pilot die in februari 
van start ging.

Zuyd Hogeschool werkt 
al een aantal jaren in de 
zogenoemde Communities 

for Development (CfD’s). 
Het leidde mede tot het 
ontstaan van CHILL. Studen-
ten, docenten en ervaren 
professionals werken samen 
aan een opdracht die ze voor 
een bedrijf uitvoeren. Twee 
jaar geleden schoven voor 
het eerst mbo-studenten 
van het VISTA college aan, 
toen nog als stagiaires. Chris: 
“Bij ons kwam toen de vraag 
op: waarom kunnen we dit 
niet structureel voor alle 
mbo-studenten toegankelijk 
maken?”

Werken aan echte 
vraagstukken
Dat toegankelijk maken is 
gelukt. Sinds februari dit jaar 
zijn de derdejaarsstudenten 
van het VISTA college twee 
dagen per week te vinden op 

“Bij ons kwam toen de vraag op: waarom kunnen we dit niet 
structureel voor alle mbo-studenten toegankelijk maken?”

Mbo-studenten zijn sinds februari dit jaar twee dagen in de week te vinden bij Chemelot Innovation and Learning Labs 
(CHILL). Samen met hbo-studenten en ervaren professionals werken ze aan bedrijfsopdrachten. Het is een pilotproject 
met als achterliggend idee: je leidt studenten op voor het werken in het bedrijfsleven waar verschillende opleidingsniveaus 
samenwerken. Leren en werken lopen dan in elkaar over. Leren is dan geen simulatie maar meer een projectie van de 
werkelijkheid.  

‘De samenwerking tussen studenten van verschillende op-
leidingsniveaus zou vanzelfsprekend moeten zijn’
Pilotproject waar mbo- en hbo-studenten samenwerken in CfD’s van start gegaan
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vanuit het bedrijf. Als dat qua 
onderwerp en qua level past, 
dan heb je een win-winsitu-
atie. Wij doen dat op hbo-ni-
veau, maar de vragen van 
die bedrijven zijn niet altijd 
hbo-niveau. Soms zijn die 
mbo-niveau, soms wo-ni-
veau. Soms kun je ze schei-
den, maar veel vaker moet je 
er samen aan werken.”

Volgens Gino is het daarom 
eigenlijk vanzelfsprekend 
dat studenten van de ver-
schillende opleidingen nu 
in de CfD’s samenwerken. 
Het is een manier waarop 
het onderwijs de werkelijk-
heid nog beter benadert en 
waarmee de opleidingen nog 
beter kunnen inspelen op de 
behoeften van de bedrijven. 
Voor het onderwijssysteem 
dat volgens Gino geoptima-
liseerd is op gescheidenheid, 
is de samenwerking op ver-
schillende niveaus een grote 
stap. “Je moet die verkeerde 
optimalisatie eruit halen. Dus 
hebben we gekeken naar hoe 
je dat kunt vormgeven zodat 
het project én bij het VISTA 
college past, én bij Zuyd en 
de bedrijven blijft passen.”

Betere simulatie
Met de pilot denkt het drietal 
die vorm gevonden te heb-
ben. Naast dat de werke-
lijkheid beter gesimuleerd 
wordt door de verschillende 
opleidingsniveaus te laten 
samenwerken, is het werken 
aan een vraagstuk van bedrij-
ven een interessante uitda-
ging. Chris: “Je merkt dat dit 
project veel meer leeft bij de 
studenten, vooral omdat ze 
voor echte bedrijven werken. 
Sommige CfD’s komen weke-
lijks in contact met de klant. 
Dat geeft natuurlijk een heel 
ander gevoel dan wanneer 

studenten een opdracht voor 
mij moeten uitvoeren.” 

De docent Laboratorium-
techniek merkt dat zijn 
studenten nog erg moeten 
wennen. Het is voor hen vaak 
de eerste keer dat ze ken-
nismaken met CHILL en het 
bedrijfsleven. Toch ziet Chris 
vooral voordelen. “Ongeveer 
60% van de mbo-studen-
ten stroomt door naar het 
hbo, waarvan zo’n 70-80% 
naar Zuyd Applied Siences. 
Nu zien ze ook het verschil 
tussen het mbo en hbo. 
Heel veel studenten zeiden 
eerst: na het mbo ga ik naar 
het hbo en na 3 maanden 
dachten ze: ik kan wat min-
der dingen in het lab doen 
en moet wat meer aan het 
bureau organiseren en plan-
nen. Ze denken dan: wil ik 
dat eigenlijk wel? Het is goed 
dat de studenten nu al een 
inkijkje krijgen in de verschil-
len. Als ze uiteindelijk toch 
gaan doorstuderen, hebben 
ze al kennis gemaakt met de 
systemen van Zuyd. Dat is 
denk ik echt een voordeel.”

Verschillende 
werkwijzen
Tim heeft vooralsnog voor-
namelijk positieve verhalen 
gehoord over de nieuwe 
samenwerking tussen de stu-
denten. “Studenten vinden 
het leuk om met elkaar te 
werken. Het gaat allemaal 
redelijk gemakkelijk tot nu 
toe. Volgens mij zijn er op dit 
moment geen grote uitda-
gingen.” Hij ziet wel dat de 
mbo-studenten op een iets 
andere manier te werk gaan 
dan de hbo-studenten. Waar 
de studenten van het hbo 
eerst een werkplan maken en 
dan beginnen met onder-
zoek, kan de mbo-student 
vaak direct beginnen. “De 
eerste keer heeft dat tot een 
paar lastige situaties geleid 
waarbij sommige mbo-stu-
denten in het begin nog geen 
werk voorradig hadden, 
omdat het niet paste bij hoe 
het project in elkaar zit. Daar 
worden dan weer goede op-
lossingen voor bedacht.” Tim 

ervaart daarnaast verschillen 
in de werkcultuur. “De hbo’er 
moet echt door hebben wat 
hij gaat doen en waarom die 
iets gaat doen. De mbo’er wil 
dat ook graag weten, maar 
die hoeft daar geen voorbe-
reiding voor te doen. Daar 
zien we verschillen inzitten.”
 

Chris vindt dat de pilot nu al 
laat zien hoe de mbo- en de 
hbo-studenten elkaar opti-
maal kunnen aanvullen. “Op 
praktisch gebied zie je dat 
een mbo-student veel meer 
met bepaalde analyses in 
aanraking is geweest. Als een 
hbo-student daar dan iets 
over moet gaan uitzoeken, 
dan doet die dat vooral in 
de theorie. De mbo-student 
kan dan aanvullen vanuit de 
praktijkervaring. Zo kunnen 
ze elkaar dus echt ondersteu-
nen.”

Evaluatie 
Voor alles dat voor de eerste 
keer plaatsvindt geldt dat er 
dingen beter kunnen. Daar-
om is er in mei een evaluatie 
met alle betrokkenen: de 
mbo-studenten, de hbo-stu-
denten en de professionals. 
Dan wordt er gekeken waar 
er nog gefinetuned moet 
worden. Tim: “We vragen 
dan hoe iedereen het ervaren 
heeft. Ik wil van de hbo-stu-
denten weten hoe ze het 
vonden om een man meer te 
hebben om de opdracht tot 
een goed einde te brengen. 
Wij kunnen dan vervolgens 
kijken hoe we kunnen opti-
maliseren.” Chris vult aan: 
“Gaandeweg leer je. Als het 
in één keer goed zou gaan, 
is het eigenlijk beschamend 
dat we dit niet vijf jaar eerder 
hebben gedaan.”

Volgens het drietal is de 
pilot pas echt geslaagd als 

de onderwijsinstanties en 
de bedrijven voor langere 
tijd gaan samenwerken en 
het project in het curriculum 
wordt ingebouwd. Gino: “Als 
iedereen er de meerwaarde 
van inziet, is het geslaagd. 
Met iedereen bedoel ik niet 
alleen de onderwijsinstanties 
en de bedrijven, maar ook 
de studenten. Een student is 
namelijk niet tevreden als het 
alleen maar leuk was.”

“Bij de bedrijven 
is er behoefte aan 

kennisontwikkeling, 
want niet altijd is alle 

kennis in huis. Daar 
moeten wij iets mee als 

hogeschool”

“Gaandeweg leer je. 
Als het in één keer 

goed zou gaan, is het 
eigenlijk beschamend 

dat we dit niet vijf 
jaar eerder hebben 

gedaan.”

Studenten vinden het 
leuk om met elkaar 
te werken. Het gaat 

allemaal redelijk 
gemakkelijk tot nu toe.
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Toen Merijn van Oorschot in 2019 op 1Limburg een artikel 
met de kop ‘Chemelot zoekt 1000 operators in 10 jaar tijd’ 
zag, was zijn interesse meteen gewekt. Hij solliciteerde, 
doorliep de sollicitatieprocedure met succes en begon aan 
zijn leerwerktraject bij Arlanxeo. In februari dit jaar studeer-
de hij af als operator. Samen met zijn begeleider Maurice 
Holtjer blikt hij terug op het opleidingstraject.  

Merijn was werkzaam in de 
logistiek, maar voelde dat 
hij niet helemaal op zijn plek 
was. Toen hij las dat Cheme-
lot op zoek was naar nieuwe 
procesoperators, belandde 
hij op de website van het 
Chemelot Talent Office. “Ik 
heb de ambassadeurs beke-
ken, die spraken me aan en 
toen heb ik gesolliciteerd”, 
legt hij uit. 

Eerste indruk
De sollicitatieprocedure 
bestond uit een aantal ge-
sprekken en een talentscan, 
daarop volgden selectiege-
sprekken tussen trainees en 
de bedrijven. Maurice: “Voor 
ons is dit een hele fijne route. 
We weten wie we binnen-
halen. Het zijn mensen die 
mede door ons als een van de 
bedrijven op Chemelot gese-
lecteerd worden door middel 
van gesprekken. Als het van 
beide kanten goed voelt, 
gaan we aan de slag.”

Ook Merijn vond de selec-
tiegesprekken fijn. Hij kreeg 
een indruk van Arlanxeo en 
Arlanxeo kon zien wat voor 
een type persoon hij was. 
Bovendien kreeg hij een 
rondleiding bij de plant. “Ik 
wist als beginnend operator 
meteen hoe mijn werkplek 
eruit ging zien. Ik zag hoeveel 
mensen er werkten en maak-
te kennis met de meetkamer 
en de ploeg. Ik vond het heel 

interessant en kreeg meteen 
een goed beeld van hoe alles 
werkte.”

Aan de slag
Het leerwerktraject BBL-op-
leiding Operator B verliep 
voor Merijn toch iets anders 
dan gepland. Hij startte 
namelijk aan het begin van 
de coronaperiode en had 
daarom geen toegang tot de 
fabriek. De eerste maanden 
bestonden vooral uit digitaal 
werken. “Dat was wel even 
wennen, maar het is alle-
maal erg goed opgepakt”, 
vertelt Merijn. “Ik ben in die 
periode goed geïnstrueerd, 
dat was fijn want ik had een 
hele andere achtergrond. 
Uiteindelijk had ik door die 
instructies al een basis toen 
ik na twee maanden mocht 
doorstromen naar de fabriek. 
Dus eigenlijk ging dat heel 
erg goed.” 

Tijdens het traject werkte 
Merijn ook aan een aantal 
IBO-opdrachten die hij van 
VISTA college samen met 
zijn begeleider in de fabriek 
moest uitvoeren. Training 
en Education (T&E) hield de 
voortgang bij en was aan-
spreekpunt bij vragen. “Het 
verliep eigenlijk heel gemak-
kelijk. Ik kreeg alle kansen bij 
mijn ploeg en bij T&E kreeg 
ik alle tijd om me te ontwik-
kelen en te informeren. Wat 
ik prettig vind aan Arlanxeo 
is dat ik op een werkfabriek 
zit en ik me dus niet alleen 
bezighoud met theorie. Je 
moet ook veel sleutelen, in 
mijn ogen word je daardoor 
een completere operator.”

‘Je krijgt alle mogelijkheden en hulpmiddelen aangereikt 
om de opleiding goed te doorlopen’

Theorie en praktijk
Ook Maurice denkt dat de 
combinatie van praktijk en 
theorie een hele fijne is. “Hij 
kan hier bij Arlanxeo de ver-
taalslag maken van theorie 
naar praktijk. Het theoriestuk 
heeft hij op VISTA college 
gehad en hier in de fabriek 
kan hij kijken hoe dat wordt 
toegepast.”

Voor Merijn, die geen erva-
ring met techniek had, was 
de combinatie van theorie en 
praktijk erg prettig. “Ik vind 
het sowieso leuk dat wij hier 
nagenoeg alle eenheidsbe-
werkingen uitvoeren die je op 
de opleiding geleerd krijgt.” 
Dat hij ook mag sleutelen in 
de fabriek maakt het werk 
voor hem extra interessant. 
“Bij bepaalde storingen of 
schoonmaakwerkzaamheden 
moet je apparaten openma-
ken. Die haal je uit elkaar 
en dan kun je zien hoe de 
werking van binnen is. Voor 
je eigen beeldvorming is dat 
heel goed.” 

Diploma eerste doel
Merijn heeft tijdens het 
leerwerktraject al een post 
aangeleerd gekregen, maar 
bij trainees is het volgens 
Maurice het voornaamste 
doel dat ze het procestech-
niekdiploma halen. “Als hij 
dat diploma heeft, is hij na-
melijk veel sneller inzetbaar. 
De fabrieksopleiding loopt 
op de achtergrond mee. Aan 
het einde van de opleiding 
weet hij wel al hoe de fabriek 
in elkaar zit. Dan heb je de 
post eigenlijk zo goed als 
aangeleerd, maar wij leggen 
daar bij Arlanxeo niet zo de 
nadruk op.”

Tijdens de opleiding kreeg 
Merijn niet alleen opdrachten 
vanuit VISTA college zelf, 
maar ook vanuit de fabrieks-
opleiding. Het viel hem op 
dat die redelijk parallel aan 
elkaar liepen. “Als je goed 
plant, kun je die tegelijk 
doen. Dat is geen vereiste, 
er is geen druk, maar ik vind 
het prima haalbaar als je de 
IBO-opdrachten naast je 
fabriekstoetsen doet.” 

“Als het van beide kan-
ten goed voelt, gaan 

we aan de slag.”

“Ik kreeg alle kansen 
bij mijn ploeg en bij T&E 
kreeg ik alle tijd om me 

te ontwikkelen en te 
informeren.”

“ ik vind het prima 
haalbaar als je de IBO-

opdrachten naast je 
fabriekstoetsen doet.” ”
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Transitie
De afgelopen twee jaar is 
het werkleven van Merijn 
flink veranderd. Zeker aan 
de start van het traject was 
hij erg onder de indruk van 
zijn werkplek: “Als je voor het 
eerst op de fabriek komt, zie 
je al die leidingen door elkaar 
lopen en hoor je afkortingen 
waar je nog nooit van hebt 
gehoord. Dat was indruk-
wekkend, maar ik heb het 
me allemaal vrij snel eigen 
gemaakt.”

Ook de ploegendienst waar 
hij in het begin tegenop zag, 
valt hem reuze mee. Waar 
hij bij de start nog moest 
wennen aan de nachtdienst, 
ziet hij nu ook veel positieve 
punten. “Doordeweeks heb 
je veel vrije tijd, mensen met 
kinderen kunnen die gemak-

kelijk naar school brengen, 
plus: nadat je zes dagen hebt 
gewerkt, heb je vier dagen 
vrij.”

Door met Operator 
C-opleiding
Het diploma procesopera-
tor heeft Merijn nu binnen, 
maar uitgestudeerd is hij nog 
niet. Inmiddels zit hij in het 
voortraject voor de Opera-
tor C-opleiding. Daar krijgt 
hij onder meer tien weken 
wiskunde. Er wordt gekeken 
naar zijn niveau en hij kan 
zelf al een beetje wennen aan 
de stof. In september begint 
hij echt aan de opleiding. Me-
rijn vindt het een pre dat hij 
in één keer door kan stromen 
naar de Operator C-oplei-
ding, want nu zit alle stof van 
het operator B-traject nog 
vers in zijn geheugen.
Zijn begeleider Maurice 
begrijpt de keuze om door 
te studeren. “Merijn is heel 
eager om alle informatie 
tot zich te nemen. Hij vindt 

alles interessant en is heel 
gemotiveerd. Je hebt opera-
tors die hun werk doen en je 
hebt operators die nog wat 
verder kijken, Merijn hoort bij 
die laatste categorie. Als hij 
straks de Operator C-oplei-
ding heeft afgerond, dan 
heeft hij veel meer mogelijk-
heden om door te stromen 
naar functies als hoofdopera-
tor of chef van dienst.”
Waar Merijn zelf terecht 
hoopt te komen? “Ik heb 
gezegd dat ik wil kijken hoe 
ver ik kan komen. Het zou 
fijn zijn om chef van dienst te 
worden, maar of dat haalbaar 
is moet de toekomst uitwij-
zen. Ik heb in ieder geval de 
motivatie en ambitie.”

Het zou fijn zijn om chef 
van dienst te worden, 
maar of dat haalbaar 
is moet de toekomst 

uitwijzen. Ik heb in ieder 
geval de motivatie en 

ambitie.”

” Ik heb het me alle-
maal vrij snel eigen 

gemaakt.”
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kon afronden. Enkele toetsen 
werden naar voren gehaald, 
maar voor Nederlands bleek 
dat moeilijk. “Ik hoorde dat 
dat pas in maart kon, geluk-
kig heeft mijn docent zich er 
hard voor gemaakt dat het 
sneller kon. Ik maakte de 
toets uiteindelijk in februari 
en in maart kon ik officieel als 
SABIC’er beginnen.”

Enorme drive
Dat was niet alleen fijn voor 
Paul zelf, maar ook voor zijn 
begeleider Jos. “We hebben 

De start was niet gemak-
kelijk. De coronapandemie 
laaide op en de eerste maand 
zette Paul daardoor geen 
voet op het terrein. “Dat was 
best vervelend, je had niets 
om je aan vast te houden. Ik 
was ook niet bekend met de 
koolwaterstofketens waar 
SABIC mee werkt.”

Basis leggen
Met wat pijn en geluk vond 
Paul in die periode een 
artikel over de aanbouw van 
de NAK 5. Hij gebruikte het 
om zich in te lezen over zijn 
nieuwe werkplek. “NAK 5 
is nooit gebouwd, maar in 
dat artikel stond alles tot 
in detail beschreven. Ook 
kon ik al met de theorie van 
VISTA college starten. Op 
die manier probeerde ik voor 
mezelf een basis te leggen, 
zodat ik uiteindelijk soepel 
met de systematiek kon gaan 
werken.”

Toen Paul eindelijk naar de 
plant mocht, leerde hij ook 
zijn begeleider Jos kennen. 
Samen bekeken ze welke 
theorie hij moest kennen en 
welke opdrachten en taken 
hij moest uitvoeren. Jos: “Dat 
waren er een heel aantal. 
Daar heb ik hem mee laten 
stoeien. Ook heb ik hem het 
systeem van ons met instruc-
ties laten doorzoeken, want 
daar leert hij natuurlijk van. 
Als hij ergens niet uitkwam, 
kon hij het bij ons komen 
vragen. ” 

“Als hij ergens niet 
uitkwam, kon hij het bij 

ons komen vragen.” 

Tankenpark 3
Bij de start van de studie 
werd afgesproken dat Paul 
meeliep met de operator op 
tankenpark 3. Er was toen 
nog geen sprake van een 
post aftoetsen, waarbij elk 
onderdeel individueel wordt 
nagelopen en de opleider bij 
de student de kennis van de 
installatie toetst. Er wordt 
dan gekeken of de student de 
installatie kan beheren. Paul: 
“In het begin werd gezegd: 
‘het zijn Procesoperator 
B-leerlingen en die gaan wij 
niet aftoetsen. Ik ben blij dat 
later de beslissing is geno-
men om te beginnen met 
intern opleiden, daar hoort 
het aftoetsen ook bij.’”

Op het moment dat Paul zijn 
post had afgerond, gaf hij bij 
het Chemelot Talent Office 
aan dat hij zijn studie sneller 

 “Ik ben blij dat later de 
beslissing is genomen 
om te beginnen met 
intern opleiden, daar 
hoort het aftoetsen 

ook bij.”

“Het is iemand met een enorme drive, die moet zich
 niet gaan vervelen. Die moet bezig blijven.”

Zo’n drie jaar geleden ging bij Paul Lomme de telefoon: hij kreeg de vraag of hij geïnteresseerd was in het volgen van een 
leerwerktraject bij het Chemelot Talent Office/VISTA college Hij zei volmondig ja en studeerde binnen twee jaar af. Samen 
met praktijkbegeleider Jos van Loo blikt hij terug op zijn opleidingsperiode. 

‘Dat je theorie koppelt aan de praktijk is de kracht 
van dit traject’

er sowieso geen spijt van dat 
Paul het sneller heeft ge-
daan. Het is iemand met een 
enorme drive, die moet zich 
niet gaan vervelen. Die moet 
bezig blijven.”

Jos kijkt als begeleider terug 
op een heel prettig traject. 
“Het was veel, want ik heb 
het zelf heel druk. Maar het 
was leuk om mijn eigen ken-
nis te kunnen delen. Paul had 
weinig sturing nodig, dat was 
heel fijn. Ik heb er een hekel 
aan als ik iemand continu 
moet vertellen wat hij moet 
doen. Paul moest ik juist af 
en toe afremmen. Dan moest 
ik zeggen: ‘dat komt later pas 
aan bod, dus vraag dat nog 
maar even niet. We kunnen 
nu beter onze aandacht er-
gens anders op richten.’”
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In de volgende editie van CoPPIG:

De volgende editie van CoPPIG 
verschijnt in september 2022.

• Niki L’Herminez, Marc Konings, Bob Daniëls en Marc van 
Oosterhout nemen ons mee in hoe ze in de nieuwe con-
textrijke leeromgeving het leren hebben vormgegeven.

• De uitslag van de midterm.

• Harald Theunissen, Roy Ramackers vertellen over hun 
eerste ervaringen met het AD-traject Engineering.

• CoPPIG 7 staat in het teken van de vorming van 
het ecosysteem.

Theorie en praktijk
Ook Paul kijkt met een 
goed gevoel terug op de 
opleidingsperiode. Vooral de 
koppeling tussen theorie en 
praktijk beviel hem erg goed. 
“Ik moet ergens het nut van 
inzien. We gebruiken wel 
eens de term: monkey see, 
monkey do. Maar ik denk: ik 
ga niets uit mijn hoofd leren, 
ik wil echt weten hoe het 
werkt. Ik ga bij het bedrijf 
werken, dus ik wil weten hoe 
de vork in de steel steekt. 
Dat is ook echt de kracht 
van dit traject. Je koppelt de 
theorie aan de praktijk en 
daardoor heb ik nu meer dan 
voldoende bagage.”

Hij vervolgt: “De theorie zo-
als je die uit de boeken haalt, 
is namelijk niet altijd precies 
zoals je die in de praktijk 
tegenkomt. Juist daarom 
is deze manier van leren zo 
prettig.” Hij is sowieso erg 
tevreden met de opzet van 
de opleiding. Hoewel de 
studie in combinatie met de 
ploegendienst volgens zijn 
begeleider best een flinke 
belasting is, was dat voor 

Paul geen issue. Volgens hem 
is daar vanuit het Chemelot 
Talent Office goed rekening 
mee gehouden. “Er werd 
gekeken naar wanneer de 
contacturen op school waren 
en hoe we dat planden met 
de werkuren.”

Kwalitatieve operators
Jos zag dat Paul Procesope-
rator B-opleiding op een hele 
andere manier doorliep dan 
hijzelf. Hij bracht zelf eerst 
14 maanden in een lokaal 
door voordat hij zich bij de 
ploeg mocht voegen. “Zij 
krijgen theorie én krijgen 
alles aangeleerd op het park. 
Dat is zwaar, maar doordat je 
zegt: ‘je gaat Procesoperator 
B doen en het eind van het 
traject heb je je post af’, voelt 

dat heel nuttig. Als je hier 
rondloopt en je mag nergens 
aankomen, dan heb je dat 
gevoel niet.” Voor SABIC ziet 
Jos ook veel voordelen. Door 
het leerwerktraject krijgt het 
bedrijf een veel beter beeld 
van wie het in huis haalt. 
“We leiden ze gestructu-
reerd, maar naar onze zin op. 
Uiteindelijk brengt ons dat 
kwalitatieve operators.” 

Paul heeft het diploma voor 
Procesoperator B inmiddels 

 “De theorie zoals je die 
uit de boeken haalt, 
is namelijk niet altijd 
precies zoals je die in 

de praktijk tegenkomt. 
Juist daarom is deze 
manier van leren zo 

prettig.”

dus bemachtigd. Uitgestu-
deerd is hij nog niet, want 
hij gaat meteen door met 
de  Operator C-opleiding. 
Hiervoor zal hij nog 2,5 jaar 
doorgaan in een leerwerkt-
raject. Zijn doel heeft hij 
duidelijk voor ogen: “Ik wil 
er op de lange termijn nog 
twee posten van SABIC bij. 
Dan wil ik doorstromen naar 
de meetkamer. Of dat gaat 
lukken, zullen we zien. Maar 
ik denk dat het mogelijk is.”



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 gezamen-
lijkheid nemen de partners daarmee verantwoordelijkheid 
voor de vraagstukken van de regio op het gebied van aan-
sluiting 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 aanstor-
mend 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, waar-
voor gezamenlijke curriculumvernieuwing, nieuwe leervor-
men 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 Indus-
trial 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 veranke-
ring in de core.
Het doel van CoP is het 
realiseren van een ecosys-
teem 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 leer- 
en ontwikkel-paden.
Generalistische en specialisti-
sche leer- en ontwikkel-
paden en maatwerk in leer- 
en onderwijsaanbod.

Nieuwe leervormen en me-
thodieken:
Voor getrapt, duaal, 
leer-loopbaan, initieel en 
post-initieel leren, aangepas-
te student- en praktijkbege-
leiding.

Leven Lang ontwikkelen: 
Versneld opleiden, zij-
instroom, upgrading, ombui-
gen niet succesvolle arbeids-
krachten m.b.v. een valida-
tiesysteem voor leer-vormen 
en skills.

Contextrijke infrastructuur: 
Inspirerende leeromgevingen 
CHILL, Chemelot, Arend-
straat en nieuwe business-
modellen.

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

Sharing our passion for knowledge

Grow together

mailto:info%40communityofpracticelimburg.nl?subject=
http://www.communityofpracticelimburg.nl
https://vimeo.com/327010679/beed42048b

