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VISTA college, CHILL, Chemelot Consortium en Zuyd Hogeschool werken sinds 2020 samen in de 

Publiek Private Samenwerking ‘Community of Practice’ (CoP). CoP heeft het doel een ecosysteem van 

lerend werken en werkend leren te ontsluiten, waarbij het mbo-onderwijs plaatsvindt binnen bedrijven, 

onder andere op de bedrijfscampus Chemelot. Het doel is een betere aansluiting op de groeiende- en 

veranderende arbeidsvraag in de Limburgse regio als gevolg van krimp, ontgroening en vergrijzing van 

de Limburgse bevolking te realiseren. CoP zoekt naar allerlei manieren om technisch Talent in het 

chemische domein in Limburg op mbo-niveau verder te ontwikkelen. Dat kan initieel onderwijs zijn, 

maar tegelijkertijd ook zijinstroom en upgradingstrajecten.  

CoP heeft de tijd in de afgelopen 3 jaar goed gebruikt om nieuwe onderwijsproducten, methodieken en 

concepten uit te werken, contextrijke werk --/ leeromgevingen te bouwen en een eerste mbo hbo 

lectoraat Material Sciences vorm te geven. In 2020 en 2021 is vooral gefocust op het vinden en hybride 

opleiden van nieuw talent voor de Chemelot bedrijven (Chemelot Talent Office), op de ontwikkeling 

van een toolbox om hedendaags en gepersonaliseerd beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven te 

realiseren en daarnaast op de realisatie van de leeromgeving op de Arendstraat. Hier werken alle teams 

onderzoek & procesindustrie samen. In 2022 heeft de toolbox haar uiteindelijke vorm gekregen en zijn 

pilots gestart, waarmee we de waarde van de verschillende producten kunnen valideren. Denk 

bijvoorbeeld aan onboardings- en upgradingstrajecten, cross-overopleidingen, samenvoegingen 

vakgebieden en doorgaande leerlijnen van mbo naar mbo en van mbo naar hbo.  

De samenwerking met hbo heeft geresulteerd in een associate degree Engineering en in een eerste 

Lectoraat mbo-hbo. Voor 2023 staat uitbreiding van nog twee Lectoraten mbo-hbo centraal, waarin 

het zoeken naar antwoorden op ambitieuze vraagstukken, zoals de circulaire economie. Deze 

Lectoraten vormen de backbone van het leren in de hoogste leerjaren van ons mbo onderwijs. Dat 

vindt vooral extern plaats in de praktijk van de bedrijven volgens de Challenge Based methodiek: 

Community for Development en Community of Practice.  

Ook financieel loopt CoP in de pas. Er is voldoende cofinanciering gerealiseerd en de verhouding tot 

subsidie is welhaast perfect nl. 66%. Met nog bijna 2 jaar te gaan is de kans om de gehele begroting te 

behalen groot.  

De jaren 2023 en 2024 zijn voor CoP de verduurzamingsfase. De implementatie in de corebusiness van 
onderwijs en bedrijven staat dan centraal. Dat betekent dat de projectleiders en onderwijskundig 
leiders een steeds grotere rol vervullen, zodat de producten en werkwijzen geïnternaliseerd kunnen 
worden. Bij de bedrijven is die samenwerking uiteraard afhankelijk van de waarde die de pilots (zie 
tabel op volgende pagina) opleveren. Naast borging van de producten en diensten voortkomend uit 
CoP is de indaling van het gedachtengoed van CoP, het ecosystemisch leren, in CHILL essentieel. In  
2023 zullen hiertoe vanuit pilot 6 aanzetten gedaan worden om in 2024 deze vervolgens te verankeren. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Tafel = Pilot Inhoud 

2B       Verduurzaming  
             CTO Talent 
             Office 

Opleiden zij-instromers: 
wendbare curricula Smart Maintenance & Processing: elektronische leeromgeving, onboarding 
operator C, bijscholing Mechanisch- tot Procesoperator, professionalisering van de bedrijvenpartners 
door assessorentraining en praktijkopleiderstraining, traject de meetkameroperator voor Fibrant 

2C1      VISTA  toolbox Implementatie communicatie, exact en keuzedelen, open leercentrum (OLC) Arendstraat 

              Pilot 1 CoProductie (bedrijfsleven en VISTA: verbinden initieel en upgraders via Praktijkvleugel-C 
Arendstraat) 

2C2      Pilot 3 Research & Development faciliteit: Community of Practice (CoP) CHILL Circular Space, recycle 
Lijn  (Hal 26) 

2C2      Pilot 4 Cross-overs in aansluiting op de regionale arbeidsmarkt: PT/MT voor MOSA, Bio-operator voor 
Chemelot, doorlopende leerlijn van BBL naar Associate Degree (AD) 

2D        Pilot 2 Research & Development faciliteit: Communities for Development (CfD) op CHILL 

3A        Pilot 5 Accountmanagement & relatiebeheer: specifieke vraagstellingen: de meetkameroperator 

3B        Pilot 6 Communicatie, netwerkvorming, ecosystemisch leren in beroepsonderwijs Limburg 

4          Lectoraten 
             mbo-hbo 

Material Sciences 

Engineering 

Bio Engineering 
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