
 

 

 
 
 
 
 
 Uitnodiging-Uitnodiging-Uitnodiging 

 

 
Ken jij de Publiek Private Samenwerking CoP, Community of Practice? Weet jij wat de innovatietafels van 
CoP de afgelopen tijd allemaal ontwikkeld hebben? Waarom ze nieuwe leer- en ontwikkelpaden en nieuwe 
methoden ontwikkelen, hoe dat ging ten tijde van COVID-19 en hoe ze verder gaan?  Nee? 

Kijk dan mee op de allereerste live stream:  CoP goes live op 15 december van 16.00 tot 17.30 uur. 

 
De Publiek-Private Samenwerking CoP heeft als doelstelling een Ecosysteem van Leren en Werken te 
ontwikkelen in de regio Limburg, startend op Chemelot Campus. CoP doet dit, vanuit VISTA college, samen met 
CHILL, Zuyd Hogeschool, Chemelot Campus, Anqore, Arlanxeo, Borealis, DSM, Fibrant, Sabic, Sitech, OCI 
Nitrogen, Vynova, Provincie Limburg, PML en SBB.  
 
Maar liefst 5 innovatietafels ontwikkelen in co-creatie hiertoe een hernieuwde visie op techniekonderwijs in 
haar regionaal ecosysteem, het daarbij behorende regionale leerlandschap en de programma’s die nodig 
zijn om dit totaalconcept in een ecosysteem van Lerend Werken en Werkend leren te realiseren.  
 
Tijdens de livestream op 15 december neemt CoP je rondom het thema “ecosystemisch kennismaken en 
verbinden” mee in de wereld van onderzoek & (proces)industrie, waarin leren en werken hand in hand gaan 
binnen verschillende teams, met verschillende onderwijs- en bedrijfspartners, met jonge en oudere 
studenten, op school en op locatie van het werk.  
 
In een talkshow spreken Cyriel Mentink (Directeur onderwijszaken CHILL) en Margot Felix 
(Programmamanager CoP) met vertegenwoordigers van de CoP innovatietafels over hun keuzes, hun 
successen en hun ambities.  
 
Daarnaast gaan ze in gesprek met Frank Schaap (Director Business Development & Marketing Chemelot), 
Prof. dr. Jol Stoffers, lector Zuyd Hogeschool en hoogleraar Employability Open Universiteit Nederland en 
dr. Danielle Twardy (Senior onderzoeker sociaaleconomische aspecten van circulaire economie) over de 
ontwikkelingen in de Circulaire Hub, de Circulaire Economie van onze regio en de arbeidsmarkt- en 
onderwijsvragen die daaruit voortvloeien.  
 
Met Paul Vermeulen (Directeur Q-Sense) en Ramon Niessen (Directeur Leo Loopbaan) spreken ze over een 
Leven Lang Ontwikkelen, kwalitatief valideren en het gebruik van Data- en Learning Analytics daarbij.  
 
CoP goes live is een jaarlijkse openbare livestream in de vorm van een talkshow voor leden innovatietafels, 
voor VISTA medewerkers, Zuyd partners, medewerkers bedrijven, studenten, klankbordgroep CoP en 
andere belangstellenden. Het thema dat centraal staat in 2021 is: ecosystemisch samenwerken en creëren, 
in 2022 ecosystemisch leren en onderzoeken en in 2023 ecosystemisch produceren. Van de livestream 
wordt een opname gemaakt, die vanaf 16-12 te zien is op onze website. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je CoP goes live op 15 december via de livestream meemaken? De livestream is bereikbaar via onze 
website www.communityofpracticelimburg.nl onder Agenda of rechtstreeks via 
https://live.dutchwebinar.com/copgoeslive.  
 
 
En om je alvast een beeld te geven van wat je kunt verwachten, neemt Frank Schaap, Director Business 
Development & Marketing Chemelot je via deze link mee in de huidige wereld van Chemelot en haar 
ontwikkelingen voor de toekomst. https://vimeo.com/user127545428/review/484216723/a42c858de5  
(wachtwoord: innovatie). 
 
Op 15 december hopen we je dan te ontmoeten op de livestream van 16.00 tot 17.30 uur (kanalen zijn vanaf 
15.50 uur open). 
 
 

CoP goes live, het beloofd een prachtig evenement te worden.  
 
Namens CoP, Community of Practice 
Margot Felix, programmamanager 
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