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Het idee achter Communities For Development (CFD) is simpel: Een bedrijf levert een business case 

en mbo- en hbo-studenten gaan hier samen mee aan de slag. Vorig jaar ging de afdeling 

Laboratoriumtechniek van VISTA college op grotere schaal aan de slag met deze methodiek. De 

eerste ervaringen met niveau 4-studenten zijn positief. Zo positief zelfs dat er begin februari 2023 

een lichting studenten biologisch-medisch analist aan de slag gaat. Zij doen bijvoorbeeld 

onderzoek naar bacteriën in combinatie met duurzaamheid. Dat levert biologisch afbreekbare 

producten op.  

Sebastiaan Korbmacher (docent Laboratoriumtechniek) zet samen met Bob Daniëls 

(opleidingsmanager) en Marc van Oosterhout (onderwijskundig leider) de lijnen uit voor de CFD 

aanpak en zorgt er voor dat alles binnen het curriculum past. Hij licht de werkwijze van CFD toe, 

inventariseert successen, werpt een blik op de toekomst en sluit zeker niet de ogen voor 

uitdagingen.  

Sociale component biedt inzicht 

CFD houdt in dat de business developer van een 

CHILL-bedrijf een opdracht aan de afdeling levert. 

Die bouwt vervolgens de community daaromheen, 

waarna studenten ermee aan de slag gaan. Ze 

werken naar een resultaat toe. Dat motiveert hen 

niet alleen, ze ervaren ook hoe je in een project 

(samen)werkt.  ”Soms moeten ze producten 

vergelijken. Een andere keer kijken ze of ze 

producten kunnen verbeteren. Ze werken met 

verschillende disciplines samen. Die sociale component geeft hen inzicht in hun eigen kennis en 

vaardigheden”, legt Sebastiaan uit. 

Het is echt! 

Het voornaamste voordeel van de werkwijze is dat studenten met een echte opdracht bezig zijn. Het 

is niet verzonnen en het resultaat is ook niet vooraf bekend. Sterker nog; het kan zelfs zo zijn dat de 

opdracht geen enkel resultaat oplevert. Zelfs dan leren studenten er veel van. Daarnaast werken ze 

binnen het bedrijfsleven met de hypermoderne technieken, dat lukt op school niet altijd. 

Hoe werkt het? 

Een community loopt twintig weken. Per community draaien een of twee studenten mee van het 

mbo. Op basis van onze studentaantallen betekent dit dat er vijftien communities zijn voor de 

richting chemisch-fysisch en zeven voor biomedisch. Studenten draaien twee en een halve dag me op 

CHILL. De andere twee dagen zijn ze op school. Daar volgen ze ondersteunende vakken als Engels, 

Rekenen, Burgerschap en Communicatie en enkele vak ondersteunde vakken. 

 

Coaching is een must 

“Begeleiding van studenten is bij deze aanpak essentieel”, stelt Sebastiaan. ”Samen met het team 

kijk ik welke collega’s we als coach inzetten. Een coach moet niet alleen beschikken over coaching 

vaardigheden, maar ook over specifieke vakkennis.  

Vorig jaar liepen onze coaches met de hbo-coaches mee. De komende twee jaar draaien ze 

zelfstandig mee. Aan het eind bekijken we welke scholingsvragen er nog liggen voor de coaches  



Communities For Development:  
“Studenten krijgen inzicht in wat ze kunnen.” 

2 
Definitieve versie - Leon Geelen – CoP – 22 november 2022 

 

binnen de CFD. Dan kiezen we voor scholing op maat. Een bedrijfsstage voor de een en voor de ander 

misschien een korte cursus of een  opleiding.  

De werknemers van CHILL hebben ook een coachende rol. Zij ervaren dat de mbo-studenten 

mondiger en proactiever zijn dan de hbo’ers. Een mbo’er vraagt bijvoorbeeld zelf sneller om werk als 

er weinig te doen is.”   

Er is veel bereikt 

“Ik ben in de eerste plaats trots op het team”, glundert Sebastiaan. “Dat we dit nu op veel grotere 

schaal kunnen uitvoeren is echt dankzij hen. Daarnaast vind ik de samenwerking met Zuyd heel mooi. 

We leerden elkaar veel beter kennen en dat zorgt voor een hoop inzichten en vooral voor wederzijds 

begrip en respect.  

In de voorbereiding en de planning zit nog wel een uitdaging. Vorig jaar was dat te krap. Daar trekken 

we dit jaar meer tijd voor uit. De randvoorwaarden moeten vooraf duidelijk zijn, anders levert dat 

onnodige stress op voor onze studenten”, concludeert Sebastiaan.  

 

En nu…? 

“In de toekomst nemen we deze aanpak integraal op in ons onderwijs. De borging van toetsing en 

examinering krijgt dan extra aandacht. De CHILL-coaches spelen nu al een rol bij de beoordeling van 

de eindpresentatie van de student. Er zit dan wel een extra assessor bij van Zuyd Hogeschool of 

VISTA college. 

Ook breiden we onze doelgroep uit met de studenten van niveau 3. We trekken het vervolgens 

breder dan CHILL en zetten ook onze eigen locatie in. Twee locaties en een grotere groep studenten 

dus. Ik vermoed dat we dan nog steeds met derde- en vierdejaars studenten werken. Je moet toch 

een bepaalde basiskennis hebben om mee te kunnen doen.” 

Wat vinden onze studenten? 

“De ervaringen van studenten zijn over het algemeen positief”, sluit Sebastiaan af. “Ik heb geleerd 

hoe je een project moet opzetten”, vertelde een student. Een ander gaf aan: “Ik weet nu hoe je een 

goed verslag maakt” en een derde concludeerde “Ik zie in dat ik echt klaar ben voor het hbo”.  

Maar ook de bedrijven hebben er voordeel bij. Ze krijgen een goed beeld van het 

arbeidsmarktpotentieel dat mbo en hbo hen biedt. Bedrijven vinden deze vorm van onderwijs 

waardevol omdat co-creatie binnen een CFD aansluit bij hun werkwijze.  Daarnaast groeit de 

samenwerking met het onderwijs. Zo leren we van en met elkaar.”  


