
Niet alles samen, maar wel samen alles.
Er is momenteel wel iets spannends gaande in Nederland onderwijsland. Het aantal verwachte nieuwe mbo en hbo-
studenten daalt de komende jaren fors, terwijl het tekort aan vakmensen steeds groter wordt. In heel Nederland 
wordt dan ook steeds naarstiger gezocht naar nieuwe antwoorden op flexibele (krapte) aansluiting van het onderwijs 
op de arbeids(krapte)markt, zeker met het oog op de grote klimaat- en energievraagstukken. De overheid deelt 
miljoeneninjecties uit aan kleine en heel grote initiatieven in vmbo, mbo en hbo 
om er vaart achter te zetten. Alleen al voor het mbo is in een mbo-werkagenda tot 
en met 2027 €4,4 miljard gereserveerd. Het momentum is daar om de traditionele 
aanpak van het onderwijs om te zetten naar een vorm waarmee we kunnen 
anticiperen op snelle ontwikkelingen en het onderwijs kan meebewegen met 
grote regionale vraagstukken.

In dit kader worden wij van CoP steeds vaker gevraagd om uit te leggen hoe 
het komt dat wij al een aantal antwoorden gevonden hebben. Hoe heb je dat 
ecosysteem gebouwd vragen ze me dan……..! En steeds weer opnieuw denk ik 
stilletjes…… ”Ecosystemen kun je helemaal niet bouwen, die zijn er namelijk 
al. Wat CoP probeert te doen is nieuwe verbindingen tussen de actoren te 
ontsluiten, die meervoudige waarde creatie dienen”. Lees in deze CoPPIG maar 
eens hoe VISTA college en het Chemelot Talent Office een prachtig product- 
en dienstenportfolio hebben ontwikkeld, waarmee ze de waarde van de CoP 
oplossingen kunnen delen met haar (toekomstige) klanten. En hoe het delen van 
elkaars praktijklocaties, zoals de Proeffabriek en de Recycle 
lijn kan zorgen voor synergie voor de studenten en tussen 
alle actoren. Daarbij is concurrentie ons vreemd net als in de 
samenwerking met Goflex. Niet alles samen, maar wel samen 
alles voor de Talenten in onze regio.

Dus waarde zit niet in de samenwerking met bedrijven, maar in 
de samenwerking met mensen. Met die gedachte wenst CoP 
je heel liefdevolle feestdagen en een bijzonder, inspirerend en 
krachtig 2023.

Ook interessant:

• Op pagina 9 vindt je een over-
zicht van alle pilots van CoP in de 
verduurzamingsfase.

• Onze verslaggever Leon Geelen 
schrijft kleine stukjes, columns en 
blogs voor CoP op LinkedIn.

• Op 8 december is het CoP pro-
ject gepresenteerd aan learning 
academies van 12 verschillende 
bedrijven tijdens de RAP bijeen-
komst in Nyrstar te Budel.

• CoP en CHILL zijn in vergaande 
gesprekken om orga-
nisatorisch in elkaar 
te schuiven per zomer 
2024.

• CoP en CHILL 
staan model voor de 
voorgenomen Centra 
voor beroepsonder-
wijs en innovatie van 
MinOCW.

Margot Felix, 
Programmamanager CoP
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Proeffabriek biedt VISTA college en bedrijfsleven 
nieuwe mogelijkheden

Studenten hoeven niet meer op hun stage te wach-
ten totdat ze ‘echt’ aan de slag kunnen. Het VISTA 
College beschikt sinds kort over een proeffabriek. 
Hier kunnen situaties uit de praktijk perfect worden 
nagebootst. Tom Vonk, docent elektrotechniek, is 
enthousiast over de fabriek in de opleiding. Hij noemt 
de situatie ‘uniek in Nederland’. 

In de C-vleugel van het VISTA college staat sinds kort 
een echte fabriek. De afgelopen maanden is de enorme 
installatie die voorheen op Hogeschool Zuyd stond bij 
VISTA college opnieuw opgebouwd. Het operationele 
gedeelte is nu in testvorm, maar de eerste studenten 
hebben al in de fabriek gewerkt. 

Het gaat dan om BBL-studenten. Zij hebben – onder 
supervisie van een docent – gekeken of alles naar be-
horen werkt en hier en daar al wat gesleuteld. Als de 
fabriek straks helemaal operationeel is, mogen ook de 
BOL-studenten aan de slag. Voordat dat zover is, moe-
ten alle onderdelen lekdicht zijn en moeten sommige 
elementen nog van isolatiemateriaal worden voorzien. 

Tom denkt dat de BOL-student begin volgend jaar de 
fabriek in kan. 

Lesprogramma’s schrijven
Volgens Tom heeft de proeffabriek veel voordelen. 
Allereerst is de omgeving voor de studenten een stuk 
uitdagender dan een klaslokaal waarin er enkel naar 
de docent geluisterd moet worden. In de proeffabriek 
komt de stof echt tot leven. “Op het moment dat je er-
gens over babbelt in de klas, zeg je: ‘jongens pak alle-
maal je helm, bril en je veiligheidsschoenen, we gaan de 
fabriek in.’ Wat we in de klas hebben besproken, kan ik 
dan aanwijzen”, legt Tom uit. 

Het is nu aan de docenten om lesprogramma’s te schrij-
ven waarin de proeffabriek haar meerwaarde laat zien. 
Tom is van mening dat VISTA college al de nodige, 
mooie praktijkruimtes had. Toch ziet hij in de proeffa-
briek voor verschillende opleidingen mogelijkheden. “Je 
kunt hier voor techniek een programma maken waarin 
de studenten dingen moeten opzoeken. Je laat ze dan 
bijvoorbeeld beschrijvingen maken voor de meetin-
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strumenten. Het leren omgaan met tekeningen en de 
fabriek, is ook een mooie leerschool. Voor de werktuig-
bouwkundige mensen denk ik aan leidingwerk herken-
nen. Welke materialen en afsluiters worden er gebruikt? 
Je kunt tal van dingen verzinnen, maar in alle gevallen 
geldt: het is gerelateerd aan de praktijk.”

Met een voorsprong op stage
Tom verwacht dat menig BOL-student die straks in 
proeffabriek heeft gewerkt, een voorsprong heeft wan-
neer hij op stage gaat. Hoewel de fabriek niet groot is, 
wordt hij wel met computers gestuurd. Eigenlijk gaat 
alles zoals het in een echte fabriek ook gaat. “Op stages 
komen studenten dit soort fabrieken tegen. Als ze er op 
school al aan hebben kunnen proeven, weten ze straks 
al veel meer. Je hoeft ze op stage dan niet meer uit te 
leggen hoe een meetinstrument uitziet en werkt.”
Nog een groot voordeel van de proeffabriek is dat de 
student de mogelijkheid krijgt om fouten te maken. 
“Op stage kan dat niet. In de fabriek is het niet handig 
om fouten te maken. Hier mag dat wel, want we zijn 
niet met vieze goedjes aan de gang. Bovendien kunnen 
we onderhoud simuleren, dat is in een fabriek ook niet 
mogelijk. ”

Samenwerken met het bedrijfsleven
Volgens Tom is het een voorrecht om de proeffabriek in 
het schoolgebouw te hebben. Als hij naar de toekomst 
kijkt, ziet hij veel mogelijkheden. Hij hoopt vooral op 
een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven. “Het 
is nu tijd voor de bedrijven om een kijkje te komen ne-
men. Dan kunnen we in gesprek om uit te zoeken of we 
wat voor ze kunnen betekenen. Naast de programma’s 
voor onze eigen studenten, kunnen we namelijk ook op 
aanvraag lesprogramma’s schrijven voor medewerkers 
van bedrijven.”

Volgens Tom moet de industrie naar VISTA college in 
de Arendstraat komen en moet VISTA college op haar 
beurt naar de industrie toe. Hij heeft er alle vertrouwen 
dat er dan meer mooie samenwerkingen kunnen ont-
staan. “We moeten goed blijven communiceren met de 
bedrijven, zodat we weten wat de wensen zijn vanuit de 
praktijk en hoe kunnen we daarop aansluiten. Met de 
proeffabriek erbij kunnen we daar dan beter antwoord 
op geven.”
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‘Een goede samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven is noodzakelijk voor de regio’

Een tekort aan vakmensen is niet 1,2,3 opgelost, 
maar een goede samenwerking tussen onderwijs en 
het bedrijfsleven kan wel bijdragen aan de oplossing. 
Opleidingsbedrijf Goflex leidt jongeren op in samen-
werking met het ROC en bedrijven. Die worden zo 
voorzien van personeel met de juiste achtergrond. 
Michael Elsenbach werkt als adviseur bij Goflex: “Als 
een bedrijf speciale wensen heeft, kunnen wij daar op 
inspelen.”

Goflex is een opleidingsbedrijf gespecialiseerd in 
techniekopleidingen. Studenten worden samen met 
opdrachtgevers opgeleid in de metaal-, elektro-, en 
installatietechniek, meet- en regeltechniek en in de 
procestechniek. Werken en leren gaan bij het oplei-
dingsbedrijf hand-in-hand. Waar het kan levert Goflex 
maatwerk in het eigen trainingscentrum in Stein, zodat 
de leerlingen goed mee kunnen komen in de praktijk op 
de leerwerkplek.

Onderwijs vs. Bedrijfsleven
Volgens Michael is het afstemmen van de wensen van 
het bedrijfsleven en onderwijs essentieel om samen te 
kunnen doorontwikkelen in het vakgebied. “Het on-
derwijs en bedrijfsleven zijn twee werelden die af en 
toe botsen. Dat is ook logisch, want het bedrijfsleven 
is over het algemeen sneller en dynamischer dan het 
onderwijs.”

Nieuwe onderwijsconcepten moeten het bedrijfsleven 
en het onderwijs beter op elkaar laten aansluiten. Mi-
chael is daarom ook erg blij met de initiatieven van CoP. 
“Samen met scholen nieuwe dingen bedenken om het 
personeel in deze regio nog beter te kunnen scholen, 
is natuurlijk echt iets voor ons”, vertelt hij. “Eén ding is 
zeker: er is een enorm tekort op alle mogelijke vakge-
bieden. Een juiste samenwerking tussen een school en 
een commerciële opleider zoals wij biedt dan heel veel 
inzichten en kansen.”

Modules
Studenten bij Goflex volgen een mbo BBL-opleiding. 
Bij de start volgt een groot deel van de Goflexers een 
basistraining, Zo komen ze goed beslagen ten ijs op de 
leerwerkplek. Gedurende het leerwerktraject krijgen 
de Goflexers doorlopend vakmodules die aansluiten 
op hun beroepspraktijk op de leerwerkplek. Een ideale 
mix om de kennis die je opdoet ook direct toe te pas-
sen. Michael biedt in het trainingscentrum ook andere 
cursussen. “Ons trainingsaanbod is ook prima in te zet-
ten voor zittend personeel. Dit losse trainingsaanbod 
valt dan onder de vlag Vakwijs.  Persoonlijk denk ik dat 
het saai is als je je hele leven hetzelfde moet doen. Als 
je bij ons iets bij kunt leren, kun je je breder scholen of 
juist specialiseren. Studenten gaan ook bij ons praktijk-
gericht aan de slag. Een bijkomend voordeel is dat ze 
hier fouten kunnen maken, want we werken niet met 
gevaarlijke materialen.”

Vakwijs werkt niet met een vast lesprogramma voor 
iedereen, maar met vakmodules. Zo kan er beter inge-
speeld worden op de wensen van bedrijven. Er zijn pro-
gramma’s op drie niveaus: basis, gevorderd en expert. 
Daarnaast kunnen modules zo gekoppeld worden dat 
je bijna kunt spreken van een individueel programma. 
“Als iemand voorkennis heeft kan hij bepaalde elemen-
ten overslaan en met moeilijkere dingen aan de slag”, 
legt Michael uit. “Per persoon, per bedrijf en per situatie 
kijken we wat het beste programma is. Zo kunnen we 
nagenoeg iedereen een programma bieden.”

Tekort
De komende jaren voorziet Michael dat het tekort aan 
vakmensen in de techniek verder oploopt. De energie-
transitie, problemen rondom de CO2-uitstoot en daar-
bovenop nog een hoop mensen die met pensioen gaan, 

“Het onderwijs en bedrijfsleven 
zijn twee werelden die af en toe 

botsen. Dat is ook logisch, want het 
bedrijfsleven is over het algemeen 

sneller en dynamischer dan het 
onderwijs.”



Pagina 5 Nieuwsbrief CoPPIG Editie 8, december 2022

somt Michael als redenen op. “We hebben duizenden 
extra techneuten nodig. Zo snel kunnen we niet oplei-
den. Je ziet dan dat sectoren onderling ook het gevecht 
met elkaar aangaan als het op personeel aankomt.”

Mede dankzij CoP heeft Goflex nu beter contact met 
de scholen in de regio. “We kunnen meer sparren over 
hoe een opleidingsprogramma er op school moet uit-
zien, zodat de bedrijven in de regio er meer aan hebben. 
Daar kruipen we steeds dichter bij elkaar.” Hoewel er 
nog veel te winnen is, ziet Michael dat de inspanningen 
van CoP goed zijn om de diverse partijen dichter bij el-
kaar te brengen. 

De adviseur van Goflex hoopt dat er de komende jaren 
steeds meer wordt samengewerkt tussen onderwijsin-
stellingen onderling, maar ook met het bedrijfsleven. 
Volgens hem is dat niet alleen een uitdaging, maar ook 
een noodzaak. “We zitten in een keten aan elkaar. Als 
we willen dat Limburg de komende jaren nog floreert, 
dan moeten we samenwerken.” 

Goflexer Anoushka Edelhausen 
– Student opleiding eerste monteur 
elektrotechniek

“Ik ben niet het type dat acht uur per dag achter 
een computer kan zitten. Ik ben graag bezig met 
mijn handen. De combinatie van leren en werken 
bevalt goed. Ik krijg hier hulp en uitleg wanneer ik 
dat nodig heb. Elke dag dat hier ben, krijg ik een 
klapper met opdrachten die ik moet doorwerken. 
Het fijne aan de locatie hier in Stein is dat het 
lijkt op het echte werk. In het trainingscentrum 
kunnen ze veel dingen simuleren. Ik kan hier 
bijvoorbeeld storing zoeken, op het werk hebben 
ze daar de storingsdienst voor. Dat vind ik leuk 
om te leren, dan heb ik straks meer kennis als ik 
in het veld werk.”
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‘Bedrijven moeten weten waar ze met hun 
vragen terecht kunnen’

Wat is er in ruim 2,5 jaar CoP allemaal ontwikkeld? 
Een breed aanbod aan producten en diensten waar-
mee ingespeeld wordt op vragen vanuit bedrijven. 
Sinds kort zijn die allemaal gebundeld in een over-
zichtelijk document: het productportfolio. 

Tanja Derix (VISTA college), Yanal Kruse en Sjors 
Lendertz (beiden Chemelot Talent Office) stonden aan 
de basis van het productportfolio. Het overzicht moet 
bedrijven laten zien wat er allemaal mogelijk is en ze 
inspireren om zich met hun vraag tot CoP te wenden. 
Yanal: “Bedrijven moeten echt weten dat ze bij ons 
terecht kunnen. Hoe breed de vraag ook kan zijn, 
zolang die maar over opleiden gaat.”

Niet beperkt tot Chemelot
De tweede fase van CoP staat in het teken van verduur-
zaming. CoP moet zich als een olievlek meer en meer 
over de regio uitbreiden. Het drietal is benieuwd naar 
wat er verder nog bij de bedrijven speelt op het gebied 
van opleiden en hoe zij daarbij kunnen helpen. Tanja 
hoopt dat straks ook bedrijven van buiten het Cheme-
lotterrein zich melden met opleidingsvraagstukken. 
Het Chemelot Talent Office is immers ook buiten de site 
benaderbaar. 

Toen ze onlangs een afspraak had bij een bedrijf in de 
procesindustrie buiten Chemelot, bracht ze een oplei-
dingstraject onder de aandacht. Tanja hoorde dat het 
bedrijf veel mechanisch operators in dienst had, maar 
eigenlijk meer behoefte had aan procesoperators. 
“Toen heb ik gewezen op het bijscholingstraject van 
mechanisch operator naar procesoperator. Dat is een 
maatwerktraject dat voor een aantal Chemelotbedrij-
ven ontwikkeld is, maar uiteraard ook heel goed te be-
nutten is voor niet-Chemelotbedrijven.”

Bij iedereen op het netvlies
Buiten of binnen het Chemelotterein ziet Sjors dezelfde 
uitdaging. Bij bedrijven moet niet alleen het manage-
ment van het bestaan van CoP weten, maar ook de 
mensen die de uitvoerende taken vervullen. “We moe-

ten ervoor zorgen dat wat wij kunnen betekenen voor 
bedrijven bij iedereen op het netvlies komt. Daar hame-
ren we nu ook al op, maar het is een traject van de lange 
adem.”

Het gaat daarbij volgens Yanal niet alleen om bewust-
wording te creëren. Volgens hem is het ook belangrijk 
om met alle lagen te communiceren om op die manier 
zo goed mogelijk op de vragen van de bedrijven te kun-
nen anticiperen. “Daarvoor heb je niet alleen het ma-
nagement en HR nodig. Als je echt maatwerk wil leve-
ren, moet je met iedereen in contact staan.”

Dynamisch document
Hoewel alle trajecten tot nu toe maatwerk waren, be-
tekent het niet dat ze daardoor ongeschikt zijn om bij 
meerdere bedrijven in te zetten. Het drietal noemt het 
productportfolio een dynamisch document. Aan be-
staande trajecten kunnen aanpassingen gedaan wor-
den, maar er is ook ruimte voor hele nieuwe diensten.
 
“Het kan zo zijn dat bedrijven met een vraag zitten die 
aansluit bij iets dat al ontwikkeld is of dat ze zien dat 
andere bedrijven ook geworsteld hebben met dezelfde 
vraag”, vertelt Tanja. “De inhoud van portfolio kan wat 
ons betreft altijd bijgeschaafd worden. Het is allerbe-
langrijkst is dat bedrijven weten dat elke vraag geadres-
seerd kan worden.”
 
Zelf zien wat er allemaal al gerealiseerd is? Of contact 
opnemen met Tanja, Yanal of Sjors? Bekijk dan het 
productportfolio.

“Bedrijven moeten echt weten 
dat ze bij ons terecht kunnen. Hoe 

breed de vraag ook kan zijn, zolang 
die maar over opleiden gaat.”

“Als je echt maatwerk wil leveren, 
moet je met iedereen in contact 

staan.”

http://www.communityofpracticelimburg.nl/media/2022-11/CoP-Product-EnDienstenportfolio.pdf
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Komst Recyclelijn geeft thema circulariteit 
plaats in curriculum van mbo-student

Circulair produceren, het is een ideaalbeeld van veel 
bedrijven. In CHILL Circular Space werd al circulair 
geproduceerd door hbo-studenten. Met de komst 
van de recyclelijn komt er straks ook een plaats voor 
circulariteit in het curriculum van de mbo-student. 
Frank Houtvast, manager CHILL Circulair Space, en 
René Kikken, VISTA college, kijken uit naar de start. 

Twee jaar geleden startte CHILL Circular Space in hal 
26. CHILL ging met studenten aan de slag om klanten 
opschaalfaciliteiten te bieden. Sinds kort staat er in een 
tweede ruimte een mechanische recyclelijn. In februari 
2023 gaan de eerste mbo-studenten hier lineaire werk-
zaamheden uitvoeren. Ze doen zo ervaring op met vra-
gen van bedrijven en krijgen nadrukkelijker te maken 
met recycling.

Circulariteit is ‘booming’
De Circulair Space ontstond nadat CHILL vragen kreeg 
van klanten die iets wilden doen met hun afvalstroom. 
Het laten afvoeren van restmateriaal waar niets mee 
gedaan wordt, kost immers een hoop geld. Frank: “Wij 
zijn toen gaan nadenken en vonden het interessant 
genoeg om met het thema circulariteit aan de slag te 
gaan. Uiteindelijk is zo het idee voor het aankopen van 
de recyclelijn ontstaan. De recyclelijn is ook voorzien 
van een waterzuiveringsinstallatie, want veel water la-
ten weglopen paste natuurlijk niet in de circulaire ge-
dachte.”

René is blij dat de studenten van VISTA in februari kun-
nen starten bij de recyclelijn. “Circulariteit is een boo-
ming verhaal. Dat onze studenten er hier op de site mee 
in aanraking komen, is een mooie aanvulling op het re-
guliere lesprogramma. Ze leren dat je wanneer je een 
afvalstof vroeg in de keten weet te pakken en te sorte-
ren, je een heel waardevol product kunt creëren.”

Echte opdrachten
Die producten gaan studenten straks maken voor ech-
te klanten. Onder begeleiding gaan ze aan de slag met 
een businessmodel. René: “Ze hebben straks te maken 
met grondstof, een eindproduct en alle trammelant die 
daar tussenin kan ontstaan. Ze moeten met de klant in 
gesprek om het product te optimaliseren. Dat is iets dat 
zelfs veel operators die bij de grote organisatie op de 
site werken niet zullen meemaken.”

Werken voor echte bedrijven, betekent ook dat studen-
ten te maken krijgen met een resultaatverplichting. Ze 
kunnen niet even minder presteren omdat ze een dag 
ietsje minder zin hebben. “We hebben een klant die iets 
verwacht”, legt Frank uit. “Natuurlijk begrijpen we dat 
we met studenten aan de slag gaan, maar wij moeten er 
ook voor zorgen dat doelen behaald worden en dat de 
klant tevreden blijft.”

Eerste projecten
Met de komst van de VISTA-studenten is Hal 26 nog 
niet af. De ontwikkelingen stoppen niet bij de recycle-
lijn. In de ruimte ernaast wordt met Universiteit Maas-
tricht gewerkt aan het opzetten van een processingdeel 
dat aansluit bij de recyclelijn. Op die manier werken 
studenten van het mbo, hbo en de universiteit straks 
samen. Maar voordat zover is, kunnen de mbo-studen-
ten in februari al starten met de eerste werkzaamheden 
aan de recyclelijn.  Waarschijnlijk mogen ze werken aan 

 Ze doen zo ervaring op met 
vragen van bedrijven en krijgen 

nadrukkelijker te maken met 
recycling.
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In de volgende editie van CoPPIG:

De volgende editie van CoPPIG 
verschijnt in maart 2023.

• Het Sitech Safety en Skills Center
 
• Anqore en Sabic: Bijscholing van Mechanische 
  operator B naar Procesoperator B.

• Fibrant: People development academy. 
 

vraagstukken van de Rd4. Het afvalverwerkingsbedrijf 
heeft een grote kunststofberg die het betaald moet af-
voeren. Daar worden handmatig zaken uitgehaald die 
nu niet te recyclen zijn, zoals tuinstoelen, cd-hoesjes of 
kleerhaken. Die materialen zijn gericht in te nemen en 
studenten kunnen er gemakkelijk tests mee doen.  

Volgens René is het goed dat studenten op deze ma-
nier met het thema circulariteit in aanraking komen. 
Hij hoopt dat het bij hen meer bewustwording creëert. 
Frank ziet dat het thema op de hele campus steeds 
meer aandacht krijgt. “Brightlands werkt momenteel 
aan de Brightlands Circulair Space. Dat is een voortbor-
duursel op wat we bij CHILL doen. Steeds meer bedrij-
ven op de campus houden zich met circulariteit bezig. 
Uiteindelijk willen we er met meerdere partijen een Cir-
culair Hub van maken. De recyclelijn vormt daarin een 
mooie start.”

“Natuurlijk begrijpen we dat we 
met studenten aan de slag gaan, 

maar wij moeten er ook voor 
zorgen dat doelen behaald worden 

en dat de klant tevreden blijft.”
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E-Mail: 
info@communityofpracticelimburg.nl 
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CoP Ontwikkelfase: 
 
Binnen de PPS CoP werken sinds 2020 VISTA college (Smart 
Maintenance & Processing en Laboratoriumtechniek), 
CHILL, Zuyd Hogeschool, Provincie Limburg, Chemelot 
Campus, Anqore, Arlanxeo, Borealis, DSM, Fibrant, OCI 
Nitrogen, SBB, Sabic, PML, Sitech, Vynova en Goflex samen 
aan de ontwikkeling van:  
 
Curriculumvernieuwing  
Flexibele en modulaire leer- en ontwikkel-paden. 
Generalistische en specialistische leer- en ontwikkelpaden 
en maatwerk in leer- en onderwijsaanbod. 
 
Nieuwe leervormen en methodieken 
Voor getrapt, duaal, leer-loopbaan, initieel en post-initieel 
leren, aangepaste student- en praktijkbegeleiding. 
 
Leven Lang ontwikkelen 
Versneld opleiden, zij- instroom, upgrading, 
validatiesysteem voor leervormen en skills. 
 
Contextrijke infrastructuur 
Inspirerende leeromgevingen CHILL, Chemelot Campus en 
Chemelot Site, Arendstraat. 
 
Learning community  
Samenwerking mbo-hbo lectoraat, netwerkvorming en 
kenniscirculatie, circulaire hub en circulaire economie. 
 
Flankerend onderzoek 
Onderzoek naar ecosystemisch leren. 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Editie  
 
 
 
 
 
CoP pioniert om in 2024 een Limburgs Ecosysteem van 
Leren en Werken te realiseren in het chemische domein. In 
gezamenlijkheid nemen de aangesloten partners vergaande 
verantwoordelijkheid voor de vraagstukken van de regio in 
relatie tot haar ambities daar waar het gaat om de aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt. CoP richt zich daarbij op nieuw, 
aanstormend en zich continu ontwikkelend technisch talent 
en maakt gebruik van de integrale real-life-beroepssituatie 
als het uitgangspunt van leren. Hiervoor zijn, zowel binnen 
kenniscentra als binnen het bedrijfsleven, nieuwe curricula, 
nieuwe werkvormen en nieuwe methodieken nodig. CoP 
opereert dan ook op het grensvlak van binnen en buiten, 
verbindt alle partijen zonder in te boeten op de focus voor de 
eigen identiteit van de core business. 
 
 
 
CoP Verduurzamingsfase: 
 
Om de producten en diensten uit de ontwikkelfase te 
verduurzamen, te verbreden, op te schalen of te verdiepen 
en om nieuwe routines te bestendigen zijn per september 
2022 een tiental lijnen/pilots uitgezet. We onderscheiden: 
 
Verduurzaming Chemelot Talent Office 
Werving, selectie en matching zij-instromers. Modulair en 
gepersonaliseerd opleiden van zij-instromers. 
Professionalisering met praktijkopleiderstraining. 
 
Verduurzaming Intern curriculum VISTA college 
Gepersonaliseerd en modulair leren initieel onderwijs, 
samenvoegen vakgebieden tot clusters Communicatie en 
Exact, team overstijgend (samen)werken. 
 
Verduurzaming Research & Development 
Pilot 1 
Verbinden initieel onderwijs met upgradingsmodulen, 
gesimuleerd modulair leren in de Praktijkvleugel C van de 
locatie Arendstraat. 
Pilot 2 
Lectoraat mbo-hbo. CfD / CoP methodiek binnen CHILL 
Laboratoriumtechniek, (Bio) Chemie & Materialen. 
Pilot 3 
Lectoraat mbo-hbo. CfD / CoP methodiek Procestechniek en 
Maintenance, Chemisch Fysisch in Recycle lijn ( Hal 26). 
Pilot 4 
Doorgaande leerlijn van BBL naar AD Engineering via Cross-
over opleiding procestechniek – maintenance. 
 
Ecosystemisch leren 
Pilot 5 
Relatie- en accountmanagement. CoP Productportfolio. 
Praktijkbegeleidersnetwerk. 
Pilot 6 
Kenniscirculatie activiteiten en events (de CoPPIGE dag), 
nieuwsbrief CoPPIG, verbinden overleggremia. 
Flankerend onderzoek 
Afrondend onderzoek naar ecosystemisch leren. 
 
 
 
 
 
 
 

Grow together 

Sharing our passion for knowledge 


