Nooit gedacht dat
zoiets inspirerends kon
ontstaan.
En nooit voorzien dat
het zou uitgroeien naar
wat het nu is.

Ik heb toen geleerd dat
vertrouwen en samenwerking
een enorme kracht geven

Bij de PABO heerste een
persoonsgerichte cultuur,
waarbij ik van alle lief en
leed en alle
krakkemikkigheid hoorde.
Maar trof ook sterke
verwevenheid met
werkveld aan, voor
studenten vanaf dag 1
van hun opleiding.
De vernieuwing van het
onderwijs was daar
echter te geforceerd
ingezet, met daarvoor
een weinig flexibel
curriculum.

Na mijn vertrek werden
faculteit, lectoraat en
Zuydlab in elkaar
geschoven. Dat leidde
m.i. tot dubbele
bemensing van de
leiding, met strijd om
macht. Was onderzoek of
onderwijs leidend? De
koers was vaak niet
duidelijk.

Een fusie met de PABO
van Fontys werd ingezet,
waarin Opleiden in School
centraal kwam te staan.
Vanuit mijn Zuydlab
achtergrond onderkende
ik het belang van
onderzoek.

Komen er wel
voldoende
opdrachten? Nu
veel RAAK
T.g.v. fusie terug naar
techniek, naar het
Centrum voor Chemie.
Weer samenwerken met
collega s Zuydlab.

Bij vervanging gezocht
naar mensen die
vernieuwend aan de slag
wilden en durfden, en die
hun loopbaan wilden
ontwikkelen

Derde geldstroom op
universiteit
Docentschap Agrarische
Hogeschool

Zuydlab kreeg
langzamerhand vorm: er
kwamen gepromoveerde, aan het begin
van hun loopbaan
staande mensen;
er werd sponsorrelatie
met opdrachtgevers
bedacht

Docenten mee door
opdrachten te laten
aansluiten bij hun
interesses

Opdrachten
werven

Zuydlab buiten
lectoraat i.v.m.
kans op
persoonlijke groei
docenten

Opdrachten pasten
niet in reguliere
onderwijsplanning
Werving niet
gemakkelijk
Minder gericht op
beheersing, meer op
proberen
Vraaggestuurd opleiden
Niet nog meer technische
opleidingen opheffen

Bij PABO concept van
Communites of Practice
verkend en ontwikkeld

Team meegekregen op
didactische en
professionaliseringsarg
umenten
Goedkeuring informele
leider team
Werkveldcie ging mee

In gesprekken met
collega s ontstond idee
als van Zuydlab

2002-2004: reorganisatie
HTS die financieel tekort
faculteit blootlegde

Iets als CHILL komt nooit vanzelf tot stand. Afgedankt meubiliar
hebben we uit een container gehaald. Partners die onbedoeld gaan
tegenwerken. Leiding en docenten werken niet mee. Sterk
afhankelijk van concrete mensen. Rol docent moest veranderen, is
nog een leerproces. Grote sponsors trekken zich terug, CHILL moet
op eigen benen gaan staan.
Belangrijk is cultuur van kunnrn proberen. Met nu risico s van mooi
gebouw, te groot geworden?

Er werd een aanvraag
voor een Centre for
Expertise, samen met de
campus, DSM en SABIC,
door OCW goedgekeurd.
Naast een aanvraag voor
een Centrum voor
Innovatief Vakmanschap
uit het Mbo

Rond 2007 omzet ong.
hondervijftigduidend
euro, met twee grote
sponsors, een heuse
promovendus, en RAAKsubsidies

Mijn evaluatie Zuydlab
bracht tekortkomingen
aan het licht; samen met
PABO-collega
Communities for
Development
geïntroduceerd. Met
nogal wat gevolgen op
het gebied van
begeleiding en
beoordeling

Het lukte omdat we niet
groot en bedreigend
werden, een groeiende
vraag naar geschoold
personeel uit de regio,
nieuwsgierigheid naar
nieuwe dingen in het
onderwijs, en een warm
hart voor onderwijs bij
sommige mnensen
bijbedrijven.

Zuydspeler
s: N1,
N10,
N2, ?

Capaciteitsproblemen Heerlen
(2012)

Via lectoraat werd
Zuydlab i.v.m.
campusidee en Chemelot
gebracht

Docent organische
chemie, ook belast om
opdrachten uit bedrijven
binnen te halen v.w.
armlastigheid faculteit

Meer collega s (doeners)
gingen meedoen; nieuwe
directeur geen breuk
Centre of Expertise: een
call die samen met
mensen (op basis van
uiteenlopende belangen)
van buiten en binnen
Zuyd werd opgesteld

Bedrijven als sponsor
Opname in curriculum
met nodige
inpasproblematiek

Pieken in de Delta:
overheidsbeleid om
campussen te vormen;
Provincie en UM wilden
meer studenten techniek
Economische situatie
nodigt uit tot nieuwe
dingen

Werd door directeur
gepusht om de boer op te
gaan; we deelden een
visie op onderwijs waarin
realiteit centraal stond

Reorganisatie DSM
met boventalligheid
Onrust o.m. bij
vakbonden.
DSM uit Limburg?
Nee,
doorontwikkelen
regionale economie.
Sabic nam
pertrochemie over.
Chemelot als nieuwe
naam voor
industrieterrein.

Chemelot mee
helpen ontwikkelen
als eigen business.
Succesvol
aantrekken nieuwe
bedrijven en banen.
Chemelot campus
BV door DSM, UM en
Provincie (2012) als
voortzetting van
eerste initiatief,
m.b.v. Pieken in de
Delta subsidie.

2005: DSM,
vakbonden en
Provincie sloten
convenant om
banen te genereren.

Er werd een
managementteam
gevormd, dat
pionierend structuur
ontwikkelde.
Toegewijde club.

Inlooplab om
studenten naar
campus te krijgen.

Pieken in Delta was
overheidsprogram ma voor subsidie
versterken sterktes
regionale economie.

Campus gedacht als
open innovatie
ecosysteem, met
oog voor human
capital. Vijf miljoen
subsidie voor 11
deelprojecten, w.o.
community building,
coachen, verbinden
met driehoek
Eindhoven, Leuven
en Aken

Via ondernemende
lector van Zuyd
contacten met
bedrijven op
campus.
Maar huur te hoog
voor Zuyd

Verder met Centre
of Expertise en
Centrum voor
Innovatief
Vakmanschap.
Eigenlijk
voortzetting
inlooplab, maar
meer vanuit
onderwijs, meer
sturing.
Later kreeg dit
CHILL als (prima)
naam

Financiering uit
onderwijs, bedrijfs en overheidsgeld.
Opdrachten uit
kleine bedrijven
komen langzaam op
gang. Financiering
zorgt voor stress

Het had ook zo maar
anders kunnen lopen. Nu
voorbeeld voor anderen,
maar de borgingsplichten
verhouden zich niet t.o.v.
praktijk, die zich al
doende ontwikkelt.

Vanuit de
overtuiging bij
faculteitsdirecteur
en enkele docenten
dat onderwijs meer
vanuit de praktijk
gevoed moest
worden.

Met elke nieuwe
directeur breekt een
nieuwe fase aan.
Doorgroei naar 1000
studenten in 2023 is
het doel.
Onderwijsiinovatie in
aansluting op de
behoeften van het
bedrijfsleven

De aanloop naar
CHILL was
losmaakproces voor
mensen en boedel
van de faculteit.

V.u. lectoraat
verbindingen helpen
te leggen tussen
verschillende
opleidingen,
onderwerpen uit het
bedijfsleven en op
pad sturen docenten

De bedrijfsgericht heid is vanaf begin
belangrijk
geweest.Wennen
aan elkaars cultuur
was nodig.
Maar gaat niet
vanzelf, elke cultuur
trekt van tijd tot
tijd.

Selectie
medewerkers van
belang, een flexibele
houding om klik te
maken met
studenten moet er
zijn

Als onderzoeker aan
een universiteit veel
op pad voor
onderzoek.
Allerleukste vond ik
lesgeven en omdat
hbo meer op
samenwerking is
gericht stapte ik
over

In het begin was er
geen echt concept,
afhankelijk van
opdrachten.
De transfer naar de
campus heeft goed
uitgepakt qua
bekendheid en dus
opdrachten
De lector zorgt voor
opdrachten uit
externe projecten

Belangrijk in de
opdrachten is dat ze
tot competentieontwikkeling leiden
bij studenten.
Anders komen ze
niet door een
screening

Hoe we studenten
zouden begeleiden
was gezamenlijke
zoektocht.
Overnemen van
student moest niet.
Samen werken aan
een project maakt
verhouding met
student anders.

Als teamleider veel
samenwerking met
andere teamleiders
en veel overleg met
diverse mensen;
aansturing ong. 30
mensen en eindverantwoordelijk
voor de opleiding

Beoordeling aan de
hand van landelijke
competenties met
diverse niveaus.
Omvang variërend
van 15 tot 30
credits.

Communities for
Development:
ervaren professional
als coach en een
niet inhoudelijk
betrokken assessor
voor de beoordeling.

Verdere
ontwikkeling
industriepark
belangrijk en de
koppeling van
CHILL met nieuwe
terreinen. Bedrijven
komen o.m. omdat
CHILL hier zit. CHILL
is belangrijke
schakel

Drie pluspunten:
Aanwezig in
werkveld, tussen de
bedrijven;
Laagdrempelig
samenwerking met
studenten
Aandacht voor
persoonlijke
ontwikkeling van de
student (o..m. boost
career courses)

Biomedische
opleiding moet nog
meer opdrachten
binnenkrijgen
Investeren in
helderheid over
inspanningsverplicht
ing i.p.v.
resultaatverplichting
Verknopen met
opleiding moet
aandacht blijven
vragen, ook voor
Zuyd belangrijk

Rond 2003-4 Deltaplan
bèta techniek,
Commissies Veerman,
Hermans De Boer.
Platform Bèta Techniek
(EZ, OCW, SWZ):
meer studenten
techniek; 33 plannen

een doel op zich
noch teamwerk zijn
belangrijk, CHILL
Samen opleiden is
durven maken.
zichzelf kwetsbaar
benaderen en
onderwerpen anders
kennis opdoen,
(durven) treden,
comfortzone
docenten uit hun
CHILL maakt dat

in 3e jr opleiding
onderzoek uit, m.n.
leerkrachten een
docenten en
voerden studenten,
Binnen CoP s

willen uitzoeken
had dat wel verder
Chemelot/CHILL en
Werd uitgenodigd op
afhankelijkheid.
onderlinge
noodzakelijke
gesprekken de
Ik benadrukte in

Verschillende tools:
Co-creatiewiel
Niet geplande
innovatie (Homan)
Zekere structurering
noodzakelijk
Capaciteitenmodel
POLCA

Financiële achtergrond was ons duidelijk en het
belang om de student anders te laten leren. Waarom
we niet meer meedoen is mij niet bekend

Werden door Zuyd
benaderd om in nieuwe
minors mee te doen:
onderzoeksopdrachten
vanuit bedrijf. Waar we
zelf soms geen tijd voor
hadden

Het blijven
volhouden en
overtuigd blijven is
belangrijke factor in
succes CHILL. Van
studenten wordt iets
gevraagd dat niet
vrijblijvend is. Een
onderzoekende,
experimenteren
houding wordt
onderling
gestimuleerd. De
aanwezigheid van
procesbegeleiders is
nodig, om
traditionele
patronen van
docent/student te
voorkomen.

CoP en CfD s lijken
erg op elkaar, er
wordt een concreet
probleem opgepakt
en aan de hand van
vijf processtappen
benaderd.

In de praktijk voor Zuyd
ingewikkeld te realiseren,
we leenden labapparatuur uit.

Integratie R&D afdelingen
bedrijf maakte dat er
labruimte op Chemelot
werd gehuurd
We deden mee, mede
vanwege vertrouwen in
directeur en eerdere
stage-ervaringen

Ongeduld
begon redelijk
snel op te
spelen:
wanneer
resultaat?

Wat speelde er in april 2012:

Werd
gevraagd als
kwartiermake
r v.w. mijn
bedrijfservari
ng

gebeurt.
CHILL mogelijk
zelf uit. Wat bij
zoeken teams het
bij complexe taken
consideration nodig;
empoweren en
enthousiasmeren,
Voor vernieuwing is

Oorspronkelijke
plannen niet
realistisch,
financiële
perikelen,
veranderende
opstelling partners

Juridische
stuctuur
kostte
meer dan
een jaar

Maakte dat
CIVEC -niet
voorzien - op
Chemelot
terecht kwam
in ouder
gebouw

Naam
bedenken:
CHILL

Belangrijk dat
UM mee ging
doen v.w.
vestiging
bètaopleidingen

Samenwerken
niet
vanzelfsprekend; nodige
angst bij
partners

Facultaire
financiële
moeilijkheden
oplossen

Botsingen
met
schoolcultuur, weinig
durf om
anders te
doen
Traag...

BTWproblemati
ek speelt
tot op
vandaag
een rol

Contacten
met bedrijven
groeiden
geleidelijk;
soms zette
bedrijf
apparatuur bij
ons neer

Vanuit
curriculumont
-wikkeling
ruimte
creëren om
opdrachten
voor
(biomedische)
bedrijven te
realiseren, om
ook aan
business
development
te doen

Bijeenkomst
o.l.v.
procesbegelei
d-ster in
Kruisherenhot
el op zaterdag
om te dromen
over 10
bedrijven en
10 opdrachten
per jaar

Vakken
schrappen viel
niet goed bij
alle docenten,
inhoud werd
opnieuw maar
anders
ingebracht

Samenwerking
met UM
veranderde naar
erkenning onze
specialisatie en
meer samen
doen

Verschil met
eerder dat er
meer partners bij
kwamen, incl.
mbo met een CIV

Mijn rol
veranderde
daardoor van
teamleider naar
leider van
onderzoeksprojec
-ten

Faculteit werd groter, integratie meerdere
faculteiten; naderhand kwamen (er steeds
grotere) teams, met teamleiders met meer
verantwoordelijkheden op gebied van HR,
en connectie met specifieke vakinhoud.

Nogal eens
ja-zeggen,
nee doen; op
alle niveaus

Belangrijke
mensen
waren N1 en
N8 v.w.
onderwijskundig
concept resp.
ondersteuning als
duizendpoot

Integratie
onderwijs met
onderzoek
werd
invalshoek.

Financiering en inzet
personeel blijft wel
punt; door de
tijdelijkheid is de
doorstroom niet
bevorderlijk voor
projecten

Pas later kwam
voorstel om
expertisecentrum
op te richten.
Verving labje op
Chemelot, in
gebouw Heerlen
zelf en bij
bedrijven
(Zuydlab)

In het algemeen
veranderde de
positie van vragen
om opdrachten naar
bedelen door
bedrijven om
opdrachten te slijten

Focussen: samen
met lector
projectsubsidies
gaan aanvragen
(SIA-RAAK) Met een
Europees
netwerkproject
timmeren we flink
aan de weg

Idee Zuydlab werd
geboren, met een
soort
abonnementsmodel
voor stagiaires.

Aanwezigheid en
aantrekken jonge
mensen was
overweging

Draagvlak onder
docenten groeide.
Met CVB nodige
discussies om
toestemming te
krijgen.

DSM kreeg nieuwe
plannen, Provincie
en UM wilden
campus
Erkend werd dat
Zuyd idee
daaromtrent te
pakken had.

Springplank
bleek OpZuidproject te zijn
om
samenwerking
op campus
tussen
onderwijs en
bedrijfsleven
te stimuleren.

Zuydlab in
leegstaand lab
op Chemelot.
Met
onverwachte
rekening huur
...

Stagiaires worden
tegenwoordig
geselecteerd, niet
alleen van Zuyd. Ze
zijn heel
verschillend.
Student moet
teamplayer zijn,
zelfstandigheid
vertonen, pro-actief
zijn en om steun
durven vragen.

In principe simpel
model, met
opdrachten waarin
onderzoek zit.
Ondernemende
expertdocenten
nodig.
Mijn ondersteuning
was vooral
strategisch van aard
in allerlei
netwerken.

Speerpunten nodig,
ontwikkeling
business was
onderwerp
maandelijks overleg
met aantal mensen

Dit soort dingen
gaan nooit vanzelf,
vele verschillende
belangen (
Provincie, DSM),
stampij en
casualties waren
nodig om duidelijk
te maken dat er de
juiste dingen
gebeurden.
Zonder derden was
dit nooit gelukt

Als organisch
chemicus werkzaam
bij DSM, vanuit veel
contacten daar met
onderwijs
stagecoördinator
geweest, en v.w.
contacten met
onderwijs gevraagd
om bij opstart
CHILL betrokken te
zijn

CHILL is nu mooie
spin out in en voor
de regio, prachtige
branding, met een
onderwijsmodel dat
de klant aanspreekt.
En er wordt ook nog
aan verdiend.
Positionering moet
blijvend punt van
aandacht zijn
hobby ?
vanl eenmansonderdeeltje, risico
maar klein
mbo s? We zijn
krijgt CHILL vanuit
Hoeveel aandacht

operators
de grote vraag naar
vooral gevoed door
studenten aanwezig,
Nu zijn we met 35

doorwerken.
project konden
en langer aan een
als studenten vaker
omdat het beter was
roosterproblemen
opdrachten nodig,
problemen: meer
voor praktische
De groei zorgde

studenten.
kleine groep
apparatuur met een
van verkennen van
meer een kwestie
voor ons was het
van Zuyd, echter
paste in curriculum
verschil. CHILL
bestaat nogal
en de werkvloer
bestuurlijke ideeën
Tussen de

betrokken was
collega die bij CIV
opvolger van een
ik betrokken. Als
procestechniek ben
Als docent

manier van werken
entiteit met eigen
CHILL voor ons een
Tegenwoordig is
directeur.
geen steun van onze
financiële redenen
ideeën kregen om
Aanvankelijke

studenten.
voor onze
praktische invulling
medewerkers een
begeleiden van
onderdeel
studenten kreeg het
internationale
leven. V.w. de
slag kon, ging CHILL
van ons mee aan de
waar een student
Met een opdracht

kunnen worden.
zaken geoefend
organisatorische
plek waar
practicum. En een
voor ons vooral een
anders, CHILL was
kerntaken zijn
huis. Onze
deskundigheid in
we hebben niet de
for Development, en
voor Communities
niet de middelen
moeilijk. We hebben
Maar inpassen is
plek waarmaken.
konden we onze
CHILL voor stond en
we helder waar
Vanf 2015 kregen

was.
omdat CHILL er
Dit is gekozen
in het curriculum.
keuzedeel kunsstof
introductie
groter v.w.
betrokkenheid
delijke
technisch-inhouVanaf 2019 wordt

studenten
aandacht voor
onvoldoende
groot, soms is er
De dynamiek is

opdrachten
authentiek
laten werken aan
werken, samen te
mee te laten
te laten doen, ze
als medewerker mee
om de student ook
We waken er voor

binnen CHILL
andere klussen
En ben betrokken bij
leerdoelen werken.
studenten aan de
observeer of
registreer en
anderen. Ik
inhoudelijke zit bij
technischbeoordeling. Het
begeleiding en
Voor procesopleidingsgedeelte.
Wij staan in voor het

Horend hoe elders
studenten uit
Wageningen tegen
een lager tarief
analyses uitvoerden,
liet me aansluiten
bij opkomend
CHILL-concept

hoek staat
hier om de
tijk slaan die
beroepsprakbruggen met
meer
omgeving,
zoeken in de
Kansen

Studenten worden
erg gemotiveerd,
doen vaak nog
master en komen
goed weg met hun
skills

Toetsing is
veranderd:
leerervaring,
complexiteit, de
vertoonde
zelfstandigheid.
Coach en assessor
zijn gesplitst.
Met rubrics worden
niveaus getoetst

Financiering zal
bottleneck blijven,
waarbij oog moet
blijven dat we
opleiden. En dus
niet alleen van
opdrachten kunnen
leven. Ontwikkeling
van de mens gaat
het mij om.
We zullen naar
verwachting ook
steeds meer mensen
uit de praktijk gaan
opleiden
Verbreding naar
buiten Euregio vind
ik mooi.
Opleidingen zullen
minder afgegrensd
zijn, de strakke
curricula gaan tot
het verleden
behoren.
Communities maken
flexibiliteit
opleidingen mogelijk

Nog meer
geleerd om
op eieren
te lopen

Hun opdrachten
doen er
tegenwoordig toe, er
wordt wat mee
gedaan. Studenten
bloeien op vanuit
verantwoordelijkheid
.
Transfer vanuit
basiskennis is
belangrijk en blijkt
niet moeilijk te zijn.

Ben kort betrokken
geweest bij opstart.
Trok me terug
omdat de
hoeveelheid
stakeholders en de
verschillen
daartussen niet
meer te volgen
waren. Ik kon er
geen invloed meer
op uitoefenen

Rol docent
verandert: minder
controle, regie,
meer kwetsbaar,
engagement,
flexibele werktijden,
bereikbaarheid

CHILL is innovatie,
een community, de
verwerving van
bijzondere skills,
resultaatgericht

We draaien intussen
7 ton omzet, halen
de krant er mee, en
studenten hebben
maatschappelijk
relevante
opdrachten.
Hier kan MKB
betaalbaar dingen
proberen

Resultaatverplichtin
gen riepen spanning
op behalve bij paar
jonge docenten

Crisis 2008 hielp
wel/niet omdat
de ontwikkeling
van de campus
Chemelot on hold
kwam.Hoewel
DSM en Provincie
daar mee bezig
waren.

Toekomst:
Alle studenten
Applied Science
mogelijk hier?
Hopelijk wel over 10
jaar.
Versterken USP s.
Mensen die risico s
durven nemen
blijven belangrijk.
Integrale opleiding
met mbos, WO en
hbo s zou ideaal
zijnen dan hier op
de campus.
Certificering is
belangrijk, maar
alleen in
onderwijsomgeving?

Aan alles
waar
subsidie te
halen was
deed men
mee ook al
deed je het
al

Aanvraag chemieopleidingen, Stedelijk
Netwerk, chemiebedrijven leidde tot
goedgekeurd plan
Centre of Expertise/CIV

Terugbrengen
aantal
faculteiten
Zuyd
speelde
ook rol

Het idee van een
baangarantie zit er
gegarandeerd aan te
komen voor CHILL studenten

Symposium 2016 op
Chemelot campus,
2017 op Brightlands
campus waarin
nadruk op contact
als grondslag voor
onderwijs. CoP is
daarvoor vorm

KIB-after:
gelegenheid
georganiseerd om
ervaringen over
een
symposiumdag uit
te wisselen, als
een open
community. Er
vond reflectie
plaats en er werd
iets op gang
gebracht.

Taak als
onderzoeker en
projectleider maakt
dat ik hier ben en
studenten beter ad
hoc kan
ondersteunen.
Ik ben af van het
idee van docent als
zender; de
verstandhouding
met studenten is
veranderd.

studenten op?
Levert CHILL andere
zelf te laten halen.
het beste uit zich
cruciaal om iemand
Goede feedback is

Pabo
eerdere directeur
Sciences met
CoP s voor Life
over ontwikkeling
voedden gesprekken
op de Pabo en
ontwikkelde ideeën
waren eerder
voor het onderwijs
driehoek als basis
een lerende
Opleiden in school,

Dat CHILL BV is
geworden is buiten mij
om gegaan, maakt wel
dat we flexibeler zijn.
Minder last van allerlei
administratieve
borgingen.

Er is sprake van
gestage groei, van
een leegstaand
gebouw met pioniers
naar CHILL. Gropte
bedrijven betalen
mee, om straks
voldoende opgeleide
medewerkers te
kunnen krijgen

Symposia over
Communities of
Practice, waarin
mensen uit het
onderwijs,
werkveld(en) en
andere faculteiten,
lectoraten daarmee
kennismaakten.

Communities for
Development sloten
aan bij wat ik deed

Eerst zaten we in
apart gangetje, er
werkten ook mensen
van de UM, maar op
enig moment zaten
we op een
verdieping
Ik ben
onderzoeksvoorstel
gaan schrijven,
realiseerde bewust
kans aan om (weer)
onderzoeker te
worden. Kreeg
projectleiding RAAKproject

Ik ben onderzoeker/
UD geweest en blijf
dat ook

Er is sfeerverandering,
we zijn groter, wat
meer groepjes. Is het
meer DSM aan het
worden? Wordt CHILL
zelfstandig? Ik hoop
dat het zo open blijft.

Toekomst:
Samenwerking met
Pabo over het
begeleiden van
innovatie
CHILL als model
voor ontwikkeling
professionele
identiteit, voor LLL
Noodzaak krachtig
regionaal bestuur en
financiële bronnen.

Center Court is geen
onderwijs- maar
vergaderomgeving

promotieonderzoek
mijn
onderwijs. Dat werd
van buiten het
samenwerken, m.n.
effectief
ng zocht ik naar
curriculumontwikkeli
voor
verantwoordelijkheid
Vanuit mijn

Goede werkrelatie met
business developer helpt
mee
Ondersteuning door
directeuren belangrijk
En met een klein clubje
koppen regelmatig bij
elkaar steken, dingen
durven en proberen
Voortbestaan afhankelijk
van goede relaties
onderling, maar wat als
de bezetting anders
wordt?

Er gebeurt iets
unieks, minder
uitvallers betere
cijfers.
Studenten hebben
creatieve inbreng
Resultaatgericht.
Toplocatie met
topvoorzieningen

Onder mijn niveau
begonnen als
praktijkbegeleider
bij Zuydlab, daarna
doorgegroeid naar
coördinator en
teamleider

Mochten op enig moment naam
bedenken, dat werd CHILL. CHILL?
Maar nu perfect imago en sfeer.

Center
Court

Logistieke
en facilitaire
perikelen
oplossen

Zuydlab

Op zoek naar nieuwe
baan
Aanbod Zuid Afrika om
privé-redenen afgeslagen
Achtergrond als postdoc
aan verschillende
universiteiten, deed
100% declarabel
onderzoek
Nieuwsgierig naar nietacademische werksetting
Niet iemand die zich
zonder meer voegt

Langlopend onderzoek
en inzet studenten en
medewerkers?
Dynamische omgeving

Nodige betaalde
opdrachten
aanwezig

Overschot
capaciteit
Chemelot

Ontlasten
docent

Onderzoek v.u. het Hbo
niet vanzelfsprekend,
eerste onderzoekjes op
basis van eigen netwerk.
Nog steeds aarzeling,
maar kanteling is te
merken.

Met aantal mensen
vervolgstap naar
Centre of Expertise
voorbereid

Maar eerder werk? Wel
anders opgeleid.

Vermijden
onrust docenten
en studenten

Na toekenning
heb ik
inhoudelijk en
samen met
aantal mensen
praktijken
rondom
begeleiding en
onderzoeksteams
geformaliseerd;
uit strategisch
belang

Succes brengt succes
voort

Brightlands
Inspanningsverplichting

Strategisch
management gebeurt
hier door paar mensen,
zit ik niet bij.

Uit voortgaand
contact is duidelijk
geworden dat CoP
bij CHILL meer
productgeoriënteerd
is (daaom CfD), bij
Pabo meer procesgeoriënteerd.

Kennismaking met
toenmalige directeur
Pabo, wat later ook
het verband met
CHILL bracht.

Leegstaand
gebouw 110

Capaciteitsproblemen
Heerlen
(1998)

Promovendus samen met UM
leerde ons belang samenwerking;
onderzoeksteams als basis
Communities for Development

Onderzoek in praktijk,
verankerd in minor

De basis is Zuydlab,
met betaalde
opdrachten van
bedrijven

Uniek in Nederland, door
samenwerking met
bedrijven en Universiteit
Maastricht.
Ben er trots op!

Engels voertaal

Allianties met
tegenprestatie
s

Er moest
geld in
het laadje

Verzakelijking in verhouding met bedrijven?
O.i.v. CVB, huidige leiding en bedrijven zelf?

Opdrachten en gratis
begeleiding door
gepromoveerde werkloze
oud-student

Elkaar nodig: meer
collegiale verhouding
docent-student
Inspanningsverplichting

Vloeiende
overstap
naar werken

Bestaande
bedrijfscontacten,
bedrijven: I, A,

Strubbelingen met
docenten, die meer op
kennisoverdracht staan,
blijven

Functieverandering
docenten: coaches,
onderzoekers, labmedewerkers,
opdrachten verwerven

Voorbeeld
opleidingsroute
Duitse
studenten

Continuïteit
onderzoek

Een groep
vertrouwelingen,
kartrekkers of voorhoede
heb je nodig

Voor nieuwe
(gepromoveerde)
collega s passende
werkomgeving, voor
eerdere collega s
wennen

Communities

Spannender
onderwijs

Mijn vertrek naar de
Pabo: helemaal onderwijs

Eerdere real life
onderwijskundige
experimenten op HLO

Coach en niet
beoordelaar eigen
groep. Afstand met
student klein.
Als docent/coach nu
veel
verantwoordelijkheidsgevoel voor uitkomst
onderzoek

Ik heb toen wel geleerd dat
veranderingen niet overhaast
kunnen. Vervreemding en te veel
druk zijn anders het gevolg.

Geen twijfel
over
leeropbrengst,
wel over
opbrengst voor
klant

Ben nu meer CHILL
dan Zuyd, en je ziet
verschillen tussen
CHILLERS van het
eerste uur en mensen
die er later bij komen.

Zijn wel 15 tot 20
projecten, die
studenten
presenteren.
Bedrijven jureren
over de kwaliteit en
leggen soms al
contacten met
studenten

CHILL fantastisch en
professioneel;
studenten komen
veel; bij DSM tot
nieuwe initiatieven
geleid

Er zijn
niveauverschillen
tussen studenten
van nu en tien tot
vijftien jaar geleden.
Veel aandacht voor
persoonlijke
kwaliteiten nodig.

Met alleen goede
mensen uit het
onderwijs redt een
centre het niet.
Goede mensen uit
het bedrijfsleven
waren ook nodig.

Aandacht is nodig
voor verschil
organisatorische
structuren bedrijf en
onderwijs. Maak
helder dat en wat je
kunt als CHILL en
dan trek je ook veel
studenten.

Vanuit DSM ben ik
directeur Chill
geworden omdat ik
iets voor de regio
wilde doen.

Gevestigd zijn op de
campus is
belangrijk.
In de samenwerking
spelen cultuur verschillen tussen
overheid, onderwijs
en bedrijfsleven.

Er zit spanning op
inspannings- of
resultaatverplichting
. Vooral kwaliteit
onderzoek moet zijn
gegarandeerd.

Meer exposure
nodig; ook bij DSM
zelf nog te weinig
bekend. Veel meer
aan pr doen, ook om
bedrijfsmatig te
kunnen draaien en
overeind te blijven.

Lastige zaken zijn er
ook, zoals dat
mensen nu voor de
keuze staan om in
dienst te komen van
CHILL. Met
achteruitgang in
salaris.

Ik haal opdrachten
binnen, bruikbaar als
onderzoeksprojecten.
Lid MT t.b.v.
verbinding met
onderwijs. En haal
subsidies binnen

CHILL is bedrijfje,
dat groeit qua
omzet en fte s.
Daarom meer
structuur en
standaardisatie
nodig. Omzet
verankerd sinds
2012 v.w. oprichting
CHILL als BV

CHILL komt voort uit
Zuydlab dat we rond 2006
startten v.w.
begrotingstekort. Door in
drie onderwijsblokken ruimte
te creëren, konden
studenten aan opdrachten
werken.

Zuydlab werd
tijdelijk
ondergebracht op de
campus in gebouw
46, met hoge
exploitatielasten.
Call voor Centre of
Expertise bracht
uiteindelijk
uitkomst.

Aanvankelijk
aarzeling voor CvE
v.w. betrokken
mensen en
rommelige aanpak.
Maar voor regionale
lobby gezwicht.
Zuydlab werd als
hart aanvraag
gepositioneerd

Op basis van onze
netwerken haalden we
opdrachten binnen. Moesten
betaling wel verhelderen aan
bedrijven. Allianties vormen
werd de oplossing

Toen we BV werden
ging resultaatverplichting sterker
rol spelen.
Verzakelijking.

Na succesvolle lobby
en toekenning werd
met kwartiermaken
gestart. Nadenken
over vorm en
organisatie,
huisvesting,
personeel.
Jaar nodig om
juridische vorm te
vinden.

Model voor
samenwerking rond
opdrachten
ontwikkeld met
CfD s

Er doen zich
accentverschillen
voor: niet alle CdF s
gaan even goed, de
verhouding met
Zuyd is anders
geworden, directieve
coaches hebben
ander effect, we zijn
aan teambuilding
gaan doen, meer
bedrijfsmatigeeconomische
aanpak. Komen
meer mensen in
dienst van CHILL?
En bedrijfsmatiger
organiseren is
nodig.

Integratie ROC s
met CIV is uniek,
maar samenwerking
heeft zich op
management niveau
moeizaam
ontwikkeld. Nieuwe
mensen maken dan
verschil.

In 2012 BV, nu
gericht op snel
handelen bij
binnenkomende
vragen.

Kwartiermaker
vervangen door
iemand met netwerk
op de campus en
bedrijfsmatige
ervaring.

Docent ontwikkelde
andere manier van
werken.
Professionalisering,
andere verhouding
met student

Wat bij elkaar kwam
waren Zuydlab, de
projecten uit het
lectoraat.
Verwevenheid
onderzoek, werkveld
en onderzoek.

Werving ander type
docent was
doordachte strategie

Werelden bij elkaar
brengen is altijd
lastige klus. Maar er
lopen mensen rond
met goede ideeën.
Goede mensen zijn
bepalend voor
succes en
betrokkenheid
studenten
Ik zag dat studenten
zich enorm
ontwikkelden.
Begeleiders met
affiniteit en
empathie nodig.
Kleinschaligheid van
belang.
Bij studenten
ontstaat ambitie.

Op termijn zal
onderwijsuitvoering
hier plaatsvinden,
alle chemieopleidingen.
Onderwijs vanuit
trends binnen
vakgebied. Scholen
nog voor de
certificering, maar
als organisatie
moeten we ons dan
zelf bedruipen.
Continuïteit is
belangrijk aan het
worden.

Ontwikkeling soft
skills is belangrijk
geworden v.w.
samenwerking in
groepen. T-profiel.
Dit dient de student,
maar ook ons
bedrijfsbelang.

Goede mensen moet
je goed betalen,
zeker om de
aanwezigheid van
juiste expertise
binnen te halen en
houden

Om klaar te zijn
voor de toekomst
dienen onderwijs,
overheid en
bedrijfsleven
gekoppeld te blijven

Toekomst is
onzeker:
Als overheid zich
terugtrekt?
De rechtspositie van
mensen?
Netwerk is en blijft
belangrijk.
En meer waardering
zou op zijn plaats
zijn

Goede faciliteiten
zijn belangrijk. Niet
verstopt zitten in
een gebouw.
Prachtig Centre
Court stimuleert op
onbetaalbare
manier.

We hebben beginjaren
van CHILL meegemaakt.
Er werd van Zuydlab
gesproken, dat
tastenderwijs werd
ontwikkeld.

