
Grow together 

Sharing our passion  for

knowledge

Een Ecosysteem van Lerend Werken en Werkend Leren

CoP
Scale up van CHILL



Regio Limburg
vraagstukken 

Gemeenschappelijke

drijfveren

• Krimp, vergrijzing, ontgroening en langer doorwerken beïnvloeden employability 
vraagstukken. Meer aandacht nodig voor structurele talentontwikkeling.

• Stimuleren van kennis in de (eu)regio. 

• Afstand tot arbeidsmarkt vergroot: toenemende vraag, veranderende vraag, 
toenemende eisen.

• Explosieve groei Chemelot Campus (klimaatambitie Co2 neutraal in 2030 en 
grootste circulaire chemiesite van Europa in 2050) stuwt arbeidsvraag naar 
nieuwe hoogwaardige technische functies vooral procestechnologen.

• Snel veranderende technische ontwikkelingen vragen om: nieuw personeel, om 
bijscholing en omscholing, maar ook om doorstroom en cross-over beroepen.

• Reguliere MBO instroom neemt af, opleidingen blijken zwaar.

• Mismatch tussen inhoud curricula en praktijk van de arbeidsmarkt.

• Na diplomering nog niet beschikbaar voor specifieke industrie.

• HBO uitval is hoog, uitvallers worden niet behouden voor Techniek.



MBO    WATT

The World 
According To 
Technology

Visie op MBO onderwijs

Diverse doelgroepen
en ambities. Nodig 
curricula: breed, smal, 
van breed naar smal, 
verbreden en verdiepen.
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Uitgangspunten

MBO onderwijs
visie in het 
ecosysteem

• Wendbaar onderwijsecosysteem van leren en werken opzetten voor:

• Studenten mbo BOL, BBL en BOL-BBL (aankomende werknemers).

• Zij-instromers (aankomend werknemers).

• Upgraders (zittend personeel).

• Doorbreken zuilen MBO-HBO en initieel – post-initieel onderwijs.

• De integrale real life beroepssituatie is het uitgangspunt van leren:

• Leren in de contextrijke beroepspraktijk.

• Leren van de beroepspraktijk.

• Leren met de beroepspraktijk, van keten naar netwerk.



Leren, Werken 
en Innoveren

WAT concreet

Curriculumvernieuwing: Flexibele en modulaire leer- en ontwikkelpaden; 
Generalistische en specialistische leer- en ontwikkelpaden; 
Maatwerk in leer- en onderwijsaanbod.

Nieuwe leervormen en methodieken voor getrapt, duaal, leerloopbaan, initieel en 
post-initieel leren, aangepaste student- en praktijkbegeleiding, niet alleen gericht 
op diploma’s maar ook registreren, ontwikkelen en valideren skills. 

Leven Lang ontwikkelen: versneld opleiden, zijinstroom, upgrading,  ombuigen niet 
succesvolle arbeidskrachten m.b.v. een validatiesysteem voor leervormen en skills. 

Contextrijke infrastructuur: inspirerende leeromgevingen CHILL, Chemelot, 
Arendstraat en nieuwe businessmodellen. 

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

Aangepast model uit bouwstenen van een PPS, Katapult.                                          

Nieuwe leervormen 

en methodieken

Contextrijke infrastructuur Curriculum vernieuwing

Learning community

Leven Lang Ontwikkelen



Onderzoek & 
(proces)Industrie  
verbinden met 
Chemelot Site 
en Campus

Career Center B.V.

Chemelot 

talent office

Chemelot 

Academy B.V.   

Bedrijfsopleiding 

(en)

Brightsite B.V. 

MBO

VISTA college 

onderbouw

HBO

Zuyd Hogeschool

WO

Universiteit 

Maastricht

CHILL B.V. 

CoP

Brightlands Chemelot 

Campus en  Chemelot 

Site

Onderwijs
Onderzoek/methodiek    CfD / CoP        Carrière 

bovenbouw initieel, zijinstroom, post- initieel
Bedrijfsleven
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CoP is de MBO opmaat voor CHILL naar een Ecosysteem van Leren en Werken in geheel Limburg 
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CoP verbindt CHILL, 
VISTA college, Zuyd HS,
Chemelot Talent Office
en Overheid met elkaar



Partners en 
schillen

Waardecreatie Lerend Werken / Werkend Leren

Goflex

▪ Samenwerken stimuleren IN de 
organisaties.

▪ Samenwerken stimuleren MET
het bedrijfsleven.

▪ Samenwerken stimuleren IN en 
MET het VMBO, HBO en WO.

▪ Kennis delen en kennis creëren.



Contextuele 
condities

What is in it 
for me !

▪ MBO
• Relevantie: aansluiting op opleidingsvraag bedrijfsleven
• Positionering: versterking innovatief en concurrerend vermogen
• Betekenisvolle context voor studenten- en ook docentenstages
• Financieel: beheersbaar houden van technologie 
• Verdienmodellen Add on principe

Totaal project 5.6 miljoen (2, 1.2, 1.2, 1.2) waarvan 1.2 miljoen subsidie van OCW

▪ Bedrijfsleven
• Onderwijsinhoud en volgorde van inhoud mede kunnen bepalen
• Nieuwe (delen van) opleiding bouwen op vraag van bedrijfsleven
• Kweekvijver nieuwe medewerkers 
• Employability vraagstukken (vergroten flexibiliteit eigen personeel)
• Leven lang ontwikkelen

▪ Gemeente en Provincie (stimuleren en behouden van kennis in de regio)
• Verbetering aansluiting arbeidsmarkt
• Structurele aandacht voor talent (Leven Lang Leren)
• Economie versterken en aantrekkelijk maken regio (imago)



Ecosysteem
Leren, Werken 
en Innoveren

Ontwerpstructuur

Gezamenlijke netwerkregie voor de beroepen van de Toekomst.

Gepositioneerd op grensvlak/context van binnen en buiten
Sterk verankerd met de identiteit van de core business.

Gefocust op gezamenlijke curriculumvernieuwing,
nieuwe leervormen en methodieken (antwoorden 
op de regiovraagstukken en op de core vraagstukken).

Confronterend met de dynamiek van studenten, 
docenten, werknemers, bedrijven en hun culturen.

Learning community en Leven Lang Ontwikkelen:
fundamentele kijk op het creëren van waarde, 
organiseren en samenwerken ‘t is nooit af’.

Ontwerpstructuur is gericht op Continu zoeken met elkaar 
naar het WAT en het HOE, betekent continue communicatie 
in alle lagen van de samenwerking.

onderwijs

overheid

arbeidsmarkt

maatschappij

regio

corebusiness



Zoeken naar 
het HOE

Kennis-
ontwikkeling

Innovatietafels en Tafelafstemming 

Elk eigen thema o.l.v. projectleider (onderwijskundig leider, manager, expertdocent)

2A Chemelot Academy: werving, selectie, plaatsing zijinstroom
2B Real life IBO, modulair curriculum voor zijinstroom, upgrading en maatwerk
2C1 Flexibel, modulair curriculum voor initieel onderwijs, interne deel
2C2 Flexibel, modulair curriculum voor initieel onderwijs, externe deel CoP
2D Flexibel, modulair curriculum en mbo-hbo in CfD lab
2E Associate degree
3 Netwerkvorming en communicatie
4 Verduurzaming door Lectoraat mbo-hbo

I-Tafelsamenstelling bestaat uit personeel onderwijs, bedrijven en experts.  
Elke I-tafel kenmerkt zich door korte lijnen tussen de stakeholders en kent 
zijn eigen klankbord / referenten (studenten en bedrijven). 

verbinden
verslimmen

Kennisbasis en bruikbare tools 
(ontwikkelen, conceptualisatie en verduurzamen)



Zoeken naar 
het HOE

Kennis delen is 
kennis maken

In MBO traditie om onderzoek te gebruiken, zelf onderzoeken is nieuwe ontwikkeling

Verwachtingen, Kenmerken van functionele- of doelmatige culturen, Verandercapaciteit.

• (Nul)metingen naar verwachtingen en realisatie ambities CoP  (0e, 1e, 3e en 5e jaar)

▪ Founding Fathers door Zuyd Hogeschool
▪ Kwalitatief : individuele interviews face to face / online 

(ontstaan, design van de samenwerking, samenwerkingsdynamiek (betrokkenheid, gedeelde 

motivatie, doel CoP, beschikbare middelen), vervolg, risicofactoren, aangedragen oplossingen).

▪ Studenten, docenten, praktijkopleiders door collega mbo ROC Leijgraaf
▪ Kwalitatief : individuele interviews face to face, vervolg focusgroepen

(succesfactoren van CoP concept, kwaliteitseffect, risico’s aandachtspunten).

▪ Voorzitters innovatietafels door VISTA college
▪ Kwalitatief : individuele interviews online

(cultuurkenmerken, verandercapaciteit : loyaliteit, vertrouwen, commitment, kernwaarden, 

verandergerichtheid, kennismanagement).

▪ Leden innovatietafels / ambassadeurs door VISTA college
▪ Kwantitatief : enquête / vragenlijst

(stijl van leidinggeven, innovatief vermogen, ambities en resultaten, status, kenniscirculatie). 
Onderzoek



Zoeken naar 
het HOE

Kennis delen is 
samen nieuwe 
kennis maken

▪ Klankborden

Operationeel in de vorm van een referentengroep:

▪ Op Innovatietafel zijn studenten - onderwijs – bedrijven vertegenwoordigd.
(impact en effect van curricula en werkwijzen CfD en CoP en hybride leeromgeving )

Tactisch in de vorm van deelname aan klankbordgroepen:

▪ 4 x per jaar PML klankbord (procestechniek, maintenance Limburg).
(impact en effect van curricula, werkwijzen, leeromgeving, vergroten ecosysteem)

Strategisch:

▪ 1 x per jaar groot klankbord van student tot overheid en van startup tot 

grote bedrijven (totaal 40 leden).

▪ 1x per jaar open thematisch klankbord (deel van de 40 leden).

▪ Onderzoek naar vergroten lerend vermogen door kennisdeling en -circulatie.

▪ Kwalitatief: individuele interviews Brightlands Campussen n.a.v. Corona.

▪ Kwantitatief: jaarlijks enquête n.a.v. kennisevents.

Reflectie



Kenniscreatie door evenementen CoPPisch en CoPPIGE Dag

▪ 2021 Ecosystemisch kennismaken en verbinden
(circulaire hub, - economie, innovatietafels, communicatie, wat, waarom en hoe (CoP), leven lang ontwikkelen.

▪ 2021 Ecosystemisch samenwerken en creëren
(lectoraat mbo-hbo, hybride praktijkdocent/werknemer, samenwerkend leren op de Arendstraat, op                          
Chemelot en daarbuiten).

▪ 2022 Ecosystemisch leren en onderzoeken
(opbrengsten nulmetingen, vervolgmetingen, peer review, klankborden, afstemming onderwijs en arbeidsmarkt).

▪ 2023 Ecosystemisch produceren                                                                    
(de blokkendoos vol IBO’s, het Regieteam (niveaubewaking, validering, certificering, examinering, diplomering),  
nieuwe begeleidingssystematiek, nieuw validatiesysteem).

▪ 2024 Een Ecosysteem van Leren en Werken                                           
(nieuwe samenwerkingen, verduurzaming, alle opbrengsten in beeld en hoe nu verder?).

Website CoP, CoPPIG (nieuwsbrief), CoPPisch en CoPPIGE Dag ((live -) events), 

CoProductie (klankbord), CoPyright (opbrengsten, producten, curricula).

Kennis-
versteviging

Zoeken naar 
het HOE 

Kenniscirculatie 
is kenniscreatie



Zoeken naar 
het HOE

Ontwerp-
structuur

verbinden
verslimmen

Netwerkcultuur draagt bij aan een gezamenlijke regie.

Coördinatie

Innovatie

Conceptualisatie

Leiderschap

Communicatie

Ambassadeurschap

Innovatief vermogen

Cultuurdiversiteit

Nieuwe leervormen 

en methodieken

Contextrijke infrastructuur 

Curriculum-vernieuwing

Leven Lang Ontwikkelen
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Factoren die innovatief gedrag

beïnvloeden
Outcome Verduurzamen

Rollen die het succes van de 

innovatietafel beïnvloeden



Resultaten 2 jr
Innovatietafels

Ontwikkeling
Pilots

Gezamenlijke curriculumvernieuwing, nieuwe leervormen en methodieken, skills
▪ Volledig uitgewerkt en goedgekeurd modulair curriculum in IBO’s en E-learning
▪ Onboardingsprogramma en pilot met E-learning maatwerk 24-7 beschikbaar.
▪ Complete training praktijkopleider incl. workshops praktijkbegeleiding (upgrading).
▪ Volledig uitgewerkt en goedgekeurde BPV activiteiten, waarbij het aanleren van 

posten in de fabriek de leerinhoud vormen. 
▪ Werken en leren in CfD’s (waarbij opdrachten uit het bedrijf het curriculum vormen) 

ontworpen, pilots gelopen en klaar voor uitvoering per september 2021.  
▪ Pilot verkorte routes tot meetkameroperator, incl. cultuuronderzoek bedrijven.
▪ 64 zijinstroomstudenten in procestechniek opleidingen. Inmiddels 6 gediplomeerd. 

▪ Nieuw vak “Communicatie”(Nederlands, Engels en Loopbaan Burgerschap) in pilot.
▪ Gezamenlijke Exact methodiek Wiskunde en Rekenen in pilot.
▪ Gezamenlijke keuzedelen (nog in de prototypefase).
▪ Inrichten van cross-sectorale vakgroepen.
▪ Ontwikkeling passende begeleiding.
▪ Professionalisering door docentenstages in het bedrijf.

Uitvoer
Verduurzaming

Kennisbasis en bruikbare tools 



Resultaten 2 jr
Innovatietafels

Ontwikkeling
Pilots

Clustervorming, netwerkvorming en communicatie
▪ Verbinden alle teams Onderzoek & (proces)Industrie (LT, PT, IE (IDD)) op inhoud.
▪ Afstemming teams gezamenlijk overlegmoment (cross-sectoraal) geborgd in rooster.
▪ Rolverdeling processen bij opleiden in school en in bedrijf.
▪ Continue dialoog tussen bedrijven en CoP op alle lagen. Co-creatie door referenten.

Uitvoer
Verduurzaming

Kennisbasis en bruikbare tools 

Ontwikkeling nieuwe contextrijke leeromgeving voor CoP, CfD
▪ Ontwikkeling Arendstraat, Ontwikkeling HAL 26 per september 2021.

Samenwerking met VMBO en HBO
▪ AD traject Engineering. 
▪ Lectoraat mbo-hbo Material Sciences en Engineering, CfD en CoP methodiek.
▪ Recyclinglijn / Fieldlab start per januari 2022.
▪ BPV partners: alle ziekenhuizen (MUMC+, Viecuri, Zuyderland en Laurentius).
▪ Kennismakingsactiviteiten en gastlessen DaCapo College Sittard.



Uitdagingen

Verbinding
Kennis ▪ Conceptualisatie van kennisbasis en tools 

voortkomend uit de innovatietafels

▪ Aantallen studenten zijinstroom

▪ Kunnen we de snelheid van veranderen blijvend aan

▪ Interne gerichtheid - heersende (familie) en (markt)
cultuur en huidig passend leiderschap beïnvloed het
van keten naar netwerk denken binnen zowel
het bedrijfsleven als binnen het onderwijs

▪ Corona Impact
geen tijd en energie voor praktisch opleiden
online ontmoetingen beïnvloeden betrokkenheid 

Uitvoer
Verduurzaming

Nooit Af mentaliteit  geeft ruimte, vertrouwen en moed om 
beroepen van de toekomst blijvend te ontwikkelen



Website CoP:
https://www.communityofpracticelimburg.nl

Projectmedewerker
Kirsten Scheilen
+31 (0)6 11874350 
k.scheilen@vistacollege.nl

Projectmanager
Margot Felix
+31 (0)6 46744970
m.felix@vistacollege.nl

Meer weten !!

https://www.communityofpracticelimburg.nl/
mailto:k.scheilen@vistacollege.nl
mailto:m.felix@vistacollege.nl

