
Ecosystemisch leren & ontwikkeling!
Elk jaar wordt CoP een klein beetje anders. Meestal gebeurt dat in de herfst als we de ongeregeldheden van de zomer 
achter ons laten. Op zo’n moment zie ik de veranderingen het duidelijkst. Daarna weet ik niet meer in welke maand 
het gebeurt, maar de subtiele veranderingen blijven komen. Het is inmiddels een feitelijk gegeven dat CoP, zoals elke 
Publiek Private Samenwerking, zo’n elke 2 jaar aan revisie toe is. 

CoP heeft haar midterm inmiddels gepasseerd. We zijn zeer verheugd te mogen 
mededelen dat CoP wederom een positief advies heeft gekregen van het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De tweede helft van haar subsidie 
is daarmee een feit. In deze CoPPIG vertel ik jullie meer over de veranderingen die 
nodig zijn om CoP te kunnen verduurzamen. 

En terwijl ik nog zit na te gloeien van dat goede nieuws, vraag ik me af in hoeverre 
we toeval bij die verduurzaming durven toestaan. Want, hoewel het onze ambitie 
is om een ecosysteem van Lerend Werken en Werkend Leren in het chemische 
domein te realiseren, is het niet zo dat we daar één afgebakend veranderproces 
voor hanteren. Dat blijkt namelijk niet te werken. Binnen ons ecosysteem laten 
we de aangesloten groepen mensen en organisaties actief en doelbewust 
samen werken en leren in natuurlijke processen, waardoor een wisselwerking 
tussen beiden ontstaat. Zo ontstaan nieuwe verbindingen, kennismakingen 
en ideeën, waarmee al bestaande structuren opnieuw gerangschikt kunnen 
worden. Lees maar eens over hoe de onderwijsmanagers Bob 
Daniels en Marc Konings hun interne ecosysteem gestalte 
geven of hoe Roy Ramackers en Harald Theunissen met 
een AD-traject Engineering een nieuwe verbinding tussen 
mbo en hbo realiseren. Sebastiaan Korbmacher en Marc 
van Oosterhout vertellen over welke gevolgen de in CoP 
ontwikkelde CfD methodiek inmiddels heeft op de interne 
laboratoriumtechniekopleidingen. Sebastiaan: ”We willen 
nog flexibeler worden.”

Ik vraag me maar niet meer steeds af waarom iets is gelukt, 
maar ik kijk, voel en waardeer ook hoe ecosystemisch leren 
werkt.

Ook interessant:

• Eind september start alweer het 
4e CoP jaar met een opening voor 
alle leden van de innovatietafels.
 
•Alle innovatietafels vervolgen 
hun weg als pilot. Niet meer 
alleen denken, maar vooral nu 
samen met partners in de praktijk 
doen!

• CoP-klankbordleden hadden 
zich al gecommitteerd aan de 
grote visie van CoP, maar zetten 
nu ook hun inhoudelijke expertise 
in op de verschillende pilots.

 
•Steeds meer experts 
uit de Chemelot-be-
drijven melden zich als 
vrijwilliger om samen 
met VISTA college 
nieuwe onderwijsinno-
vaties te realiseren.

Margot Felix, 
Projectmanager CoP
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VISTA college en Zuyd Hogeschool staan samen 
aan de wieg van opleiding AD Engineering.
Eerste lichting studenten boekt al mooie resultaten bij eigen werkgever

De nieuwe deeltijdopleiding AD Engineering ging 
in februari dit jaar van start. Voor deze niveau 
5-opleiding werken Zuyd Hogeschool en VISTA 
college intensief samen. Roy Ramackers, docent 
Industriële automatisering bij VISTA college, en 
Harald Theunissen, hoofddocent en projectmanager 
bij Zuyd Hogeschool, zijn enthousiast over de start.

De vraag voor een niveau 5-opleiding kwam vier jaar ge-
leden van VDL Nedcar. Harald was samen met een col-
lega van VISTA college op bezoek bij het bedrijf om een 
andere opleiding te promoten. Hij kreeg daar de vraag: 
‘Waarom doen jullie dit niet op niveau 5, in de vorm van 
een tweejarige hbo-opleiding?’ VDL Nedcar gaf aan dat 
nog eens vier jaar studeren een te grote stap was voor 
veel werknemers. Harald ging graag met de vraag van 
het bedrijf aan de slag. 

Samen met bedrijven
Er was over en weer contact met VISTA college en een 
jaar later werd een projectgroep opgericht. In 2019 zet-
te deze de eerste ideeën uit. Ook het werkveld werd 
betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding. Harald: 
“We hebben gesproken met bedrijven uit de proces- en 
maakindustrie om te bepalen wat niveau 5 precies was. 
We vroegen hoe zij de opleiding zagen. Onder meer 
Sitech en Sabic lieten weten het meest te zien in een 
brede opleiding, omdat niemand weet waar een me-
dewerker over vier of vijf jaar werkt. Nu werkt iemand 
met automatisering, maar straks misschien meer met 
maintenance.”

Al die gesprekken leidden tot een tweejarige praktijkge-
richte deeltijdopleiding. De focus ligt op de proces- en 
maakindustrie, vanuit daar worden maintenance en de 
industriële automatisering belicht. Studenten komen 
naar school voor theorie en praktijk. De helft van de tijd 
zitten ze bij het VISTA college, de helft van de tijd bij 
Zuyd Hogeschool. Vereiste om aan de opleiding te kun-
nen deelnemen is dat je werkomgeving aan bepaalde 
voorwaarden voldoet. In de opleiding werken studen-
ten namelijk met beroepsproducten. Opdrachten die ze 

in hun eigen werkomgeving moeten kunnen uitvoeren 
onder begeleiding van een werkplekbegeleider. 

Mooie resultaten
Het werken met beroepsproducten heeft voor zowel 
de studenten als de bedrijven al mooie resultaten op-
geleverd. Roy vertelt over een student die werkt met 
CNC-machines. Hij ontwierp met een 3D-tekenpakket 
een eenvoudig onderdeel waardoor de koelvloeistof 
beter op de beitelpunt werd gericht. Het resultaat was 
dat onder andere de standtijd van de beitel toenam.
  
Volgens Roy zorgt de opleiding uiteindelijk voor com-
pletere medewerkers: mensen op de werkvloer vormen 
een link met de engineers op kantoor én de leveran-
ciers. Roy: “Je krijgt werknemers die problemen op de 
werkvloer constateren en daar zelf over nadenken. Ze 
kunnen vervolgens overleggen met engineers en dra-
gen dan zelf oplossingen aan.”

“Nu werkt iemand met 
automatisering, maar straks 

misschien meer met maintenance.”
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Een bijkomend voordeel van de opleiding vindt Roy 
dat er nu een doorstroom is van niveau 4 naar niveau 5. 
Volgens hem was het voor veel studenten een te grote 
stap om in één keer van het mbo (niveau 4) naar het hbo 
(niveau 6) door te stromen. “Ook ik merkte dat veel stu-
denten dachten: alweer vier jaar leren. Ik denk dat als 
iemand een paar jaar bij een bedrijf heeft gewerkt zich 
toch verder wil ontwikkelen. Een tweejarige opleiding 
ziet iemand dan misschien wel zitten.”

Meerwaarde
Roy bekent dat hij van te voren een beetje huiverig was 
voor de samenwerking met het hbo. Hij vroeg zich af 
of de twee culturen wel goed samen zouden gaan. In-
middels is hij helemaal overtuigd van de toegevoegde 
waarde. “We vullen elkaar juist heel goed aan en we 
leren van elkaar. We hebben samen de lesstof bepaald 
en geven samen les. We hebben echt één pet op. Dat is 
uniek, dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Het mooiste compliment kregen Harald en Roy van 
een student. Hij vertelde dat hij na vijf maanden stu-
die merkte dat hij op zijn werk andere werkzaamheden 
mag uitvoeren dan voorheen. Harald: “Hij had geen 
voorkennis in de techniek en daardoor had hij het label 
dat hij niet technisch geschoold was. Relevante taken 
die wel tot de functie behoorde kon of mocht hij niet 
uitvoeren. Ik vind het prachtig om te zien dat hij nu, na 
vijf maanden onderwijs bij ons, het geleerde al in de 
praktijk mag brengen bij zijn werkgever. Nu krijgt hij 
wel die taken toebedeeld. Dat laat echt de meerwaarde 
van deze opleiding zien.”

“Ik denk dat als iemand een paar 
jaar bij een bedrijf heeft gewerkt 
zich toch verder wil ontwikkelen.”
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Student heeft meer eigen  regie bij vernieuwde 
opleiding laboratoriumtechniek
Interview Sebastiaan Korbmacher en Marc van Oosterhout

Sebastiaan Korbmacher en Marc van Oosterhout 
namen namens de afdeling laboratoriumtechniek 
deel aan de CoP innovatietafel voor het ontwikkelen 
van modulair onderwijs. Uiteindelijk werd de gehe-
le structuur van de opleiding laboratoriumtechniek 
aangepast. Dit resulteerde in een vernieuwde oplei-
ding waarin de student zelf en  zijn toekomstbeeld 
nog centraler staan. 

De innovatietafel zette in eerste instantie in op de ont-
wikkeling van modulair onderwijs voor de bovenbouw, 
maar uiteindelijk is ook voor de onderbouw een nieuwe 
onderwijsvorm gerealiseerd. Een student doorloopt nu 
opleidingsfases. Naast dit gefaseerde onderwijs loopt 
een module coaching. De docent/coach en student 
gaan dan onder meer samen in gesprek over hoe je 
leert. Als de basis goed is, gaat de student pas vakin-
houdelijk aan de slag. 

De juiste mix 
Elke module bestaat nu uit een mix van verschillende 
onderwijscomponenten. Zo gaat de student afwisse-
lend zelfstandig en in een groepje aan de slag. Het is 
ook mogelijk dat de student zelfstandig een video moet 
bekijken en vervolgens met de docent/coach erover in 
gesprek gaat. Sommige delen volgen studenten op af-
stand, andere op locatie. De modules zijn ingebouwd 
in de elektronische leeromgeving Xerte. Het doel is om 
straks met een dashboard te werken, waarin de ontwik-
keling van de student helder en overzichtelijk beschik-
baar is voor student en coach. “De informatie die we 
dan verzamelen, kunnen we gebruiken om nog beter op 
de behoeftes van de student in te spelen”, legt Marc uit.
 
De veranderingen in de opleiding zorgen ook voor een 
verandering in de rol van de docent. Omdat deze niet 
meer leidend is voor de route van de student, verandert 
de naam naar coach. Sebastiaan: “De coach gaat echt 
naast de student staan. Als mentor of docent gaf je vaak 
de richting aan, nu moet de student dat doen. Neem 
het ‘leren leren’, de student gaat uitzoeken wat bij hem 

past. Hij heeft de regie. De coach stelt vragen over hoe 
een student het ervaren heeft.”

Communities for Development
De aanpassingen in het onderwijs komen niet uit de 
lucht vallen. VISTA college geeft haar opleidingen vorm 
in samenwerking met de bedrijven. Als er vanuit bedrij-
ven wordt aangegeven dat er iets mist, kijkt VISTA col-
lege of het ingebouwd kan worden in het onderwijs. De 
studenten laboratoriumtechniek krijgen daarmee ook 
tijdens hun opleiding al te maken met het werkveld. 
Enerzijds via de traditionele stage, anderzijds via Com-
munities for Development (CfD’s). In de CfD’s werken 
mbo- en hbo-studenten samen aan een opdracht uit 
het bedrijfsleven. 

Voorheen was het werken in een CfD slechts voor en-
kele mbo-studenten weggelegd tijdens hun stage. 
Sinds afgelopen schooljaar zijn de CfD’s een vast deel 
geworden in het curriculum. De studenten zijn erg en-
thousiast. Sebastiaan ziet veel voordelen: “Een student 
ziet of hij klaar is om verder te studeren of dat hij toch 
liever gaat werken. Sommige mensen zien dat ze hbo 
niet redden. Die gaan dan met een andere blik naar de 
stage toe. Die denken: als ik hier goed functioneer, krijg 
ik misschien een baan. Andersom kan het ook: als ik 
straks naar het hbo ga, kan ik dan bij jullie terugkomen 
voor mijn stage?”

Vaardigheden
Volgens Sebastiaan is het werken in de CfD’s ook goed 
omdat studenten veel over zichzelf leren. Doordat ze 
intensief samenwerken met anderen, werken ze ook 
aan hun sociale vaardigheden. Het ontwikkelen van 
zelfkennis en zogenaamde soft skills krijgt sowieso 
meer aandacht in de vernieuwde opleiding. Het komt 
op meerdere vlakken terug, ook bij de voorbereiding op 
de stage. Marc: “Bij veel opleidingen zie je dat de stage-
voorbereiding is gericht op het ontwikkelen van de vak-
vaardigheden. Bedrijven gaven juist aan dat studenten 
gebaat waren bij betere communicatievaardigheden of 

“De informatie die we dan verza-
melen, kunnen we gebruiken om 

nog beter op de behoeftes van de 
student in te spelen”,

“De coach gaat echt naast de 
student staan. Als mentor of 

docent gaf je vaak de richting aan, 
nu moet de student dat doen.”
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dat studenten beter voorbereid moesten zijn op samen-
werken.”

In de vernieuwde opleiding is er al aandacht voor com-
municatie met de bedrijven voordat de stage begint. 
Studenten krijgen namelijk begeleiding bij de sollicita-
tie. Sebastiaan: “Er is zowel bij de begeleidingsmodule 
als bij het vak communicatie aandacht voor. We leren 
studenten hoe je een goede e-mail opstelt of hoe je een 
goed telefoongesprek voert. Ze moeten weten dat ze 
goed voorbereid moeten zijn. Alleen je naam en stu-
die noemen is niet voldoende. Ze moeten van tevoren 
weten wat het doel is van die e-mail of dat telefoonge-
sprek.”

Meer flexibiliteit
Al die inhoudelijke veranderingen hebben ook prak-
tische gevolgen. Modulair onderwijs wordt gezien als 
heel flexibel. Omdat modules normaal gesproken niet 
in een bepaalde volgorde gevolgd hoeven te worden, 
spreekt Marc liever van gefaseerd onderwijs. “Bij ons zit 
de flexibiliteit er straks in dat je wat langzamer of wat 
sneller door een bepaalde fase heen kunt gaan. Stel een 
student heeft straks langer nodig om de basisvaardig-
heden onder de knie te krijgen, dan kan dat.” 

Studenten die al voorkennis hebben van bepaalde on-
derdelen, kunnen een toets maken waarmee ze hun ni-
veau kunnen aantonen. Als dat voldoende is, kunnen ze 
fases sneller doorlopen. Hoewel er geen vaste leerjaren 
meer zijn en studenten hun studietijd steeds meer zelf 
kunnen inrichten, zitten er een aantal vaste momenten 
in de opleidingen. Sebastiaan: “Bedrijven willen graag 
weten wanneer ze een stagiair krijgen. Dus daar kan 
niet mee geschoven worden. Ik hoop dat we in de toe-
komst de bedrijven daarin mee kunnen nemen, zodat 
we uiteindelijk ook hierin flexibeler worden.”

“Bedrijven gaven juist aan dat 
studenten gebaat waren bij betere 

communicatievaardigheden of 
dat studenten beter voorbereid 
moesten zijn op samenwerken.”



Pagina 6 Nieuwsbrief CoPPIG Editie 7, september 2022

‘Wat we hebben ontwikkeld, moet nu in de hoof-
den en harten van de mensen terechtkomen’
Interview Margot felix

Het project CoP is over de helft en staat aan de start 
van de volgende fase: het implementeren van wat 
in de eerste helft is ontwikkeld. Op die manier komt 
het ecosysteem voor onderwijs in het chemische 
domein in Zuid-Limburg weer een stap dichterbij. 
Projectmanager Margot Felix legt uit wat er in de 
komende fase allemaal staat te gebeuren.

Om goed te kunnen implementeren is het belangrijk 
om de samenwerking tussen de onderwijsinstanties en 
de bedrijven verder te verduurzamen. De komende tijd 
wordt er onder meer ingezet op het sterker maken van 
de bestaande relaties en het routiniseren van nieuwe 
werkwijzen. Of zoals Margot het liever zegt: “Dat wat 
we bedacht en ontwikkeld hebben, moet in de hoofden 
en harten van de mensen terechtkomen. Niet alleen 
bij de docenten, maar ook bij projectleiders en bij de 
mensen in de bedrijven.”

Doel
Als dat lukt, betekent dat dat de producten die uit CoP 
voortkomen ook daadwerkelijk door het mbo, het hbo 
en bedrijven worden gebruikt. Margot: “Momenteel 
stellen wij een productenportfolio samen. Daarmee 
gaan we bij bedrijven langs. Het is leuk wat we hebben 
gemaakt, maar bedrijven moeten wel weten wat 
we ze te bieden hebben.” CoP mag straks geslaagd 
genoemd worden als nieuwe ziens- en werkwijzen 
zodanig door alle partijen opgenomen zijn dat het 
lerend vermogen is vergroot. Mensen zijn dan in feite in 
staat om zichzelf door te ontwikkelen. De aansluitingen 
tussen de verschillende onderwijsinstanties en  tussen 
het onderwijs en de arbeidsmarkt zijn dan niet alleen 
verbeterd, maar ook ingericht om te kunnen anticiperen 
op de toekomst. Partijen kennen elkaar, weten 
elkaar te vinden en werken samen verder aan nieuwe 
vraagstukken die de regio stelt. Dat kunnen technische 
vraagstukken over bijvoorbeeld circulariteit zijn, maar 
ook economische of sociale. 

Rol CHILL
Om CoP daadwerkelijk te laten slagen, is het nodig om 
CHILL als landingsbaan voor CoP te laten fungeren. 
Pas dan kan er een duurzaam ecosysteem ontstaan 
voor werkend leren en lerend werken. CHILL heeft de 
ambitie om te functioneren op twee pijlers. Als Research 
& Development faciliteit verbindt CHILL onderwijs op 
alle niveaus (mbo-hbo-wo) met het bedrijfsleven al in 
de zogenaamde Communities for Development (CfD’s). 
In de CfD’s zijn de lijnen met hbo en mbo al doorbroken 

door studenten samen aan de bedrijfsopdrachten te 
laten werken. Samenwerken gebeurt sinds september 
2022 op drie locaties: CHILL zelf, Chemelot Circulair 
Space (pilot 3) en VISTA college - locatie Arendstraat. 
Het Chemelot Talent Office vormt de tweede pijler. 
Margot: “Je kunt het zien als collectieve HR-functie. Het 
Talent Office zorgt ervoor dat er voorzien wordt in de 
personeelsvraag van de bedrijven van Chemelot. Wij 
leiden daarin de mbo-trainee op.” 

Innovatietafel wordt pilot
In deze fase van CoP wordt niet meer over innovatietafels 
gesproken, maar over pilots. De grootste “denkfase” 
is voorbij, nu kan er uitgevoerd worden. We starten 
de pilots nu allemaal op. In CoPPIG 8 geven we 
hiervan het overzicht. Margot wil ervoor waken dat de 
verantwoordelijkheid alleen bij de projectleiders blijft 
kleven. Daarom heeft iedere pilot een projectleider én 
een sidekick gekregen.  Daarnaast gaan de leden van de 
klankgroep hun expertise geven aan de pilot. Zij richten 
zich vanaf nu meer op de inhoud. Margot zelf blijft het 
project met haar eigen onderzoek volgen. “Ik blijf kijken 
of we doen wat we beloofd hebben. Natuurlijk kunnen 
we hier en daar nog wat bijstellen. Ik ben blij dat ik zie 
dat het commitment van iedereen erg groot is. Iedereen 
staat achter de plannen en wil gaan uitvoeren.” 

Voor het slagen van het project wil Margot zelf steeds 
meer naar de achtergrond verdwijnen. Mensen 
moeten beetje bij beetje haar werkzaamheden 
overpakken, zodat ze die na CoP in hun eentje kunnen 
voortzetten. “Ik moet eigenlijk via de achterdeur 
kunnen wegsneaken. Dat betekent dat ze het zonder 
mij kunnen. Ik zou het zelfs leuk vinden als ze op een 
gegeven moment zeggen: jij deed het altijd zo, maar ik 
wil het liever zo doen. Dat hebben ze het zich namelijk 
echt eigen gemaakt en dan heb ik mijn taak volbracht. 
Als het ons lukt om de plannen die we gemaakt hebben 
uit te voeren, dan hebben we straks echt iets unieks 
neergezet in Nederland.”
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‘Mensen worden ingezet op basis van hun talent 
en competenties’
Interview Marc Konings & Bob Daniels

Het interne ecosysteem bij VISTA college zorgt voor 
een continue uitwisseling van kennis en  lesmateria-
len. Docenten en studenten van de verschillende op-
leidingen werken steeds vaker samen. Marc Konings 
(opleidingsmanager Procestechniek en Industriële 
service en onderhoud bij VISTA college) en Bob Da-
niëls (opleidingsmanager Laboratoriumtechniek, 
Fijnmechanische Techniek & Industrieel Product Ont-
werp VISTA college) staan mede aan de basis van het 
interne ecosysteem bij VISTA college. 

Een intern ecosysteem klinkt mooi, maar wat 
houdt het precies in?
Marc: “Het werkt eigenlijk hetzelfde als het externe 
ecosysteem. Ons cluster is Onderzoek en Industrie. De 
kant van het onderzoek zit in de laboratoriumtechniek 
en de industrie wordt gevormd door de operators en 
mensen van maintenance. In de praktijk is het zo dat 
operators, maintenancemensen en laboranten veel sa-
men werken. Een paar jaar geleden stelden we onszelf 
de vraag: ‘als dat in de praktijk zo werkt, waarom doen 
we dat op school dan niet?’ Toen hebben we besloten 

om die beroepsgroepen samen te voegen, zodat in de 
opleiding ook al samengewerkt kan worden.”

Hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk?
Marc: “Sinds een jaar zijn we dat idee meer en meer aan 
het uitvoeren. De studenten leren elkaars werk begrij-
pen, ze praten erover, gebruiken dezelfde taal en leren 
over elkaars gewoontes.”
Bob: “Het heeft ook even tijd nodig. Alles is nieuw. Stu-
denten werken nu al bij bepaalde projecten samen. Bo-
vendien: wanneer je opleidingen samenbrengt, breng 
je ook docenten samen. Die moeten elkaar gaan opzoe-
ken, maar dat moet organisch gebeuren.”
Marc: “Door CoP hebben we al een hoop dingen samen 
kunnen oppakken. In de onderbouw hebben we met 
alle taal- en rekendocenten gezorgd voor eenzelfde 
stramien. Dat gaan we straks ook doortrekken naar de 
keuzedelen, het hbo en het bedrijfsleven.”
Bob: “Daarnaast is er ook uitwisseling van docenten. 
Daarbij willen we meer inzetten op de competenties 
van de docent. Stel je hebt een project bij de opleiding 
Industrieel Product Ontwerp en daarbij moet gelast 
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worden. Dan is het logisch dat de docent die daarin ge-
specialiseerd is dat vak geeft. Uiteindelijk moeten we 
een verloop gaan zien van mensen die worden ingezet 
op basis van talent en competenties.”

Hoe ver zijn jullie nu met de ontwikkelingen?
Bob: “We hebben al kleine stappen genomen, maar 
dankzij CoP gaat dat steeds een stuk sneller.”
Marc: “Er wordt al over en weer lesgegeven. In het nieu-
we kwalificatiedossier van de opleiding procesoperator 
is nu ook robotica opgenomen. Momenteel ontwikkelt 
een docent van Industriële Service en Onderhoud die 
module, want dat is zijn expertise. Straks wordt die in-
gezet bij opleiding tot procesoperator. Zo krijg je con-
tinu cross-overs over de opleidingen heen, waardoor je 
continu in ontwikkeling blijft. 
Bob: Je blijft verbeteren, aanpassen en innoveren. We 
moeten zo min mogelijk achterlopen op het bedrijfsle-
ven en het liefst lopen we zelfs een beetje voor. Dat is 
niet altijd mogelijk, maar dat is wat we proberen.”
Hoe meten jullie waar jullie staan ten opzichte van het 
bedrijfsleven?
Marc: “We voeren gesprekken met het bedrijfsleven. 
Dan vragen we: welke ontwikkelingen zie je binnen het 
beroep? Welke medewerker denk je nodig te hebben 
over 2 of 3 jaar? Moet die andere competenties hebben 
dan nu?”

Bob: “Moet dan een medewerker soms breder geschoold 
zijn? Heb je het dan over een medewerker die niet alleen 
procestechnische kennis heeft, maar ook analistenken-
nis? Of is het iemand die procestechniekkennis heeft en 
een paar facetten van laboratoriumkennis? Die vragen 
halen we wel eens op bij het bedrijfsleven. Dat is lastig 
want het is een soort glazen bol.”

Maar betekent dat ook dat je opleiding dan 
continu wordt aangepast?
Bob: “Voor het onderwijs is het waardevol als we op 
gezette tijden informatie van het bedrijfsleven krijgen 
zodat we weten hoe zij naar de toekomst kijken. Welke 
ontwikkelingen zien ze? Waar krijgen ze op den duur te-
korten in personeel?”
Marc: “Vroeger maakte je plannen voor tien jaar, ik denk 
dat je nu moet uitgaan van twee tot vier jaar. In die tijd 
moet je kijken of je nog met de goede dingen bezig bent. 
Niemand zit te wachten op een product dat over vier 
jaar geen marktwaarde meer heeft. Dat geldt niet alleen 
voor de bedrijven, maar ook voor de opleidingen.”
Bob: “Daarom staan we ook open voor BBL- en bijscho-
lingstrajecten. Dan kun je denken aan een omscholing-
straject, maar ook aan bijscholing voor verdieping of 
verbreding. Ik denk dat dat lijntje met het bedrijfsleven 
nóg sterker kan groeien als wij nog beter weten waar er 
behoefte aan is.”

In de volgende editie van CoPPIG:

De volgende editie van CoPPIG 
verschijnt in december 2022.

• De Chemelot Circular Space, beter bekend als HAL 26

• Het Sitech Safety en Skills Center
 
• Proeffabriek, brouwerij, proceswagens; de 
praktijkfaciliteiten van de C-vleugel van de 
Arendstraat

• Sleutelen aan water bij Goflex
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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

