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Voorwoord
Met genoegen bied ik u de resultaten van de eerste fase van 
de Human Capital Chemie van de Topsector Chemie aan. 
In dit boekje beschrijven we de gezamenlijke activiteiten 
van het onderwijs en de industrie om het dreigende tekort 
aan chemisch-geschoolde medewerkers te voorkomen. 
Deze eerste fase beslaat de periode 2008-2012, ten tijde 
van het Sleutelgebied Chemie.

Deze resultaten zijn behaald dankzij de medewerking 
van velen. Specifiek wil ik vermelden dat het werk mede 
mogelijk is gemaakt door het ministerie van Economische 
Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, het opleidingsfonds voor de procesindustrie-
OVP, diverse branche- en beroepsverenigingen, bedrijven 
en onderwijsinstellingen vanaf het primair tot en met het 
universitair niveau. 

Het werk is niet af. Met de start van het Topsectorenbeleid 
in 2011, heeft de Topsector Chemie een nieuwe Human 
Capital Agenda opgesteld. Deze Agenda bouwt voort op 
de resultaten van de eerste fase. Ook voor de nieuwe 
fase behoudt de Human Capital Agenda Chemie de 
ambitie om een evenwicht te bereiken tussen vraag en 
aanbod van talent, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve 
zin. Deze doelen willen we bereiken door een effectieve 
samenwerking in de gouden driehoek (triple helix) 
tussen industrie, onderwijs en overheid. Alleen met een 
gezamenlijke inspanning kunnen wij onze innovatieve 
en economische kracht behouden en kan de sector 
blijven bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de 
gemeenschap.

Ik wil namens de stuurgroep Roadmap Human Capital 
Chemie nadrukkelijk dank uitspreken aan alle betrokken 
partijen voor hun bijdrage aan dit gemeenschappelijke 
streven. Wij zien nu uit naar uitbreiding van/meer 
successen.

Karel Luyben
Voorzitter Roadmap Human Capital Chemie
Lid van de Regiegroep Chemie
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Samenvatting
De chemie is een hoogwaardige, kennisintensieve 
sector met een grote bijdrage aan de Nederlandse 
economie, aan verduurzaming van de samenleving 
en aan het oplossen van maatschappelijke 
problemen.

De Regiegroep Chemie legt met haar ambities de lat 
hoog.
De Human Capital Agenda (HCA) van de Regiegroep 
Chemie stelt drie doelen: 
1. Een significante verhoging van het aantal                 

afgestudeerde chemici op alle onderwijsniveaus;
2. Een betere aansluiting tussen onderwijs en            

arbeidsmarkt;
3. Stimulering van het ondernemerschap. 

Om dit tot stand te brengen is de Roadmap Human 
Capital Chemie (2007) opgesteld met concrete 
actielijnen voor zowel het onderwijs als de industrie.
De Roadmap is in de periode 2008-2012 onder regie van 
de Regiegroep Chemie uitgevoerd door verschillende 
partners, onder leiding van een programmamanager.
In dit boekje beschrijven we de aanleiding, de 
programma’s en de resultaten van de HCA.

Waarom een Human Capital Agenda Chemie?
De Regiegroep Chemie bepaalde dat voor het realiseren 
van de ambities belangrijke maatregelen moesten 
worden genomen op het gebied van onderwijs en 
arbeidsmarkt. Die maatregelen zijn nodig omdat er 
ernstige tekorten worden verwacht aan goed opgeleide, 
chemisch-geschoolde medewerkers. 

Om het tij te keren moet het beeld dat mensen van 
chemie hebben, veranderen. Loopbanen in de chemie 
moeten aantrekkelijker worden om mensen te binden 
en boeien. Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. 
Het onderwijs moet beter aansluiten bij de veranderende 
eisen en behoeften van het beroepenveld. Chemici zijn 
nodig voor onderzoek maar ook om maatschappelijke 
uitdagingen te vertalen naar doelgerichte werkwijzen.
Ook moeten onderwijs en industrie het ondernemer-
schap stimuleren om zodoende bij te dragen aan de 
groeidoelstellingen van de sector.

Arbeidsmarkt 

Vlak na de start van de Roadmap in augustus 2008 
verdrong de economische crisis de dreiging van 
personeelstekorten tijdelijk naar de achtergrond. Echter, 
de leeftijdsopbouw van het personeel in de chemische 
industrie laat zien dat de uitstroom door pensionering 
in de komende jaren groot zal zijn. In 2020 is deze naar 
verwachting 25% van het personeelsbestand in 2009. In 
2030 zal dit zelfs 60% zijn. 

Acties om de stroom van afgestudeerde jongeren naar 
de chemische industrie te vergroten kunnen deze 
uitstroom niet opvangen (zie verder Onderwijs). De 
Roadmap heeft daarom projecten uitgevoerd om de 
awareness van de vergrijzing in de chemiesector te 
verhogen en om het huidige personeel zo lang mogelijk 
tevreden en actief te houden. 

De personeelstevredenheid in de chemiesector is op 
een gemiddeld niveau. Medewerkers geven aan dat er 
onvoldoende aandacht en stimulans is voor doorleren en 
doorstromen. Hier liggen dus kansen voor chemie-
bedrijven.

Projecten om de inzetbaarheid van de medewerker te 
verhogen en om de invoering van flexibel roosteren te 
vergroten, zijn succesvol gebleken en hebben bruikbare 
draaiboeken opgeleverd. Vooral met flexibel roosteren is 
er in de chemische industrie nog veel winst te behalen.

Onderwijs 

Om de stroom van gediplomeerde chemici naar de 
chemiesector te vergroten is het noodzakelijk om 
vanaf het basisonderwijs de belangstelling voor ‘de 
techniek’ te vergroten. Ook is het cruciaal om op 
keuzemomenten in het middelbaar onderwijs meer 
jongeren te motiveren voor een keuze voor bètaprofielen 
en naar het eindexamen toe te kiezen voor chemie. 
Vervolgopleidingen in het hbo en het wo moeten 
aantrekkelijk zijn en een duidelijk beeld helpen vormen 
voor een carrière in de chemie na het afstuderen.
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De projecten in de Roadmap Human Capital Chemie 
richten zich op de hele onderwijskolom. Van 
promotie- en lesmateriaal, via professionalisering 
van chemiedocenten, naar het aanbieden van 
studiebeurzen om excellentie te bevorderen. Maar 
cruciaal is ook de start van het opstellen van een Plan 
Kennisinfrastructuur hbo voor chemieopleidingen hbo. 
Dit plan is in navolging van het Plan Kennis-
infrastructuur scheikunde voor het wo van de Regie-
groep Chemie (2007) dat nu in uitvoering is samen met 
Natuurkunde. Het Plan Kennisinfrastructuur hbo is 
een gezamenlijk project van industrie en onderwijs met 
als doel vermindering van het aantal opleidingen en 
specialisaties, duidelijker profilering van hogescholen 
op hun sterktes en afstemming van onderwijsaanbod 
(vaardigheden) met de marktvraag.

Bovenstaande projecten hebben zichtbare resultaten 
opgeleverd:

•	 Tienduizenden leerlingen en hun docenten benutten 
nieuw ontwikkeld lesmateriaal. Specifiek ontwikkeld 
lesmateriaal voor procestechniek in het vmbo is vanaf 
schooljaar 2012-2013 in gebruik bij de Vakcolleges 
en andere betrokken scholen.

•	 Docenten werken binnen een landelijke structuur van 
docent-ontwikkelteams samen aan vakvernieuwing. 
De scheikunde-vaksteunpunten, verbonden aan 
universiteiten, onderhouden deze structuur en 
ontwikkelen activiteiten voor professionalisering 
zoals masterclasses.

•	 Het www.betatechniekloket.nl biedt mogelijkheden 
voor het benutten van kennis en expertise van 
industrie-vakmensen in het onderwijs. Een 
nieuwe site, www.talentinuitvoering.nl biedt zowel 
studenten als medewerkers inzicht in studie- en 
carrièremogelijkheden in de chemie.

•	 Met vijf Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo) 
en vier Centres of Expertise (hbo) werkt chemie aan 
verdere afstemming en uitwisseling tussen industrie 
en onderwijs.

Cruciaal resultaat van alle acties is dat de instroom in 
chemie-relevante opleidingen zowel in het hbo als het 
wo weer toeneemt.

Ondernemerschap 

Ondernemerschap in de chemie is essentieel voor de 
toekomst van de sector. Ondernemers zorgen voor 
innovatie door nieuwe, duurzame, commerciële 
bedrijvigheid. Er liggen voor ondernemers kansen 
in de chemie in meer hoogwaardige toepassingen, 
nichemarkten en sectorgrensoverschrijdende 
samenwerking. Onderzoeken tonen aan dat 
ondernemerschap in de chemiesector, vooral in 
het bedrijfsleven nog relatief weinig aandacht krijgt.

In het onderwijs gebeurt dit steeds meer, maar het 
bedrijfsleven blijft achter. Chemiebedrijven zouden 
ondernemerschap meer binnen de eigen bedrijven 
moeten stimuleren en faciliteren.

Het inspireren van ondernemers in spe tijdens 
beurzen en het coachen en begeleiden van starters 
in de beginfase van het ondernemerschap leveren 
direct resultaat op. Van een groep van negenendertig 
kandidaten zijn inmiddels negentien gestart met een 
eigen bedrijf.

De behaalde resultaten zijn verankerd bij de betrokken 
branche- en beroepsverenigingen en bij de betrokken 
bedrijven.
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Inleiding
De Roadmap Human Capital Chemie (RHCC) is in 2007 
opgesteld ter uitvoering van de Human Capital Agenda 
(HCA) van het sleutelgebied chemie. De uitvoering van 
de RHCC is in augustus 2008 gestart.

De RHCC richt zich op het voorkomen van het dreigende 
tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit tekort dient 
zich aan als gevolg van pensionering van de baby-
boomgeneratie en de verwachte uitbreiding van de
chemische bedrijvigheid. Een dalende interesse voor 
bètaopleidingen en voor een carrière in de technische 
sectoren speelt hierbij ook een rol.

De economische crisis vanaf 2008 heeft een grote 
impact gehad op de RHCC. De groei van de chemiesector 
vertraagde en veel bedrijven moesten met gedwongen 
ontslagen de crisis doorkomen. Regelingen zoals WBSO 
(Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) hielpen 
bedrijven om R&D-personeel tijdelijk onder te brengen 
bij publieke instellingen. Personeelstekort maakte 
plaats voor tijdelijk personeelsoverschot. 

De aankomende pensioneringsgolf laat zich echter niet 
keren. De leeftijdsopbouw van het huidige personeel van 
de chemiesector laat zien dat tegen 2020 25% hiervan 
vanwege pensionering de sector zal hebben verlaten. 
De verwachte verbetering van de economie vanaf 2014 
zal de vervangings- en uitbreidingsvraag naar technisch 
opgeleid talent weer naar de voorgrond brengen.

De trends van de leerlingenstromen in het middelbaar 
onderwijs, de instroom in vervolgopleidingen en 
de gediplomeerde doorstroom daarvan naar de 
arbeidsmarkt tonen dat het aanbod van nieuw personeel 
voor de sector onvoldoende zal zijn. De projecten binnen 
de RHCC richtten zich dan ook op het ombuigen van deze 
trends om aan de arbeidsmarktvraag te voldoen.

Naast het tegemoetkomen van de kwantitatieve vraag, 
streeft de RHCC er ook naar aan de kwalitatieve vraag 
te voldoen. Met de voortschrijdende introductie van 
hightech toepassingen in de processen is de vraag 
naar goed opgeleide operators verhoogd. Interactie 
met andere disciplines om innovatie te versnellen 
vraagt andere vaardigheden van kenniswerkers in de 

chemische industrie. Zowel industrie als onderwijs 
zien dan ook de waarde van een betere afstemming 
van onderwijsprogramma’s op de behoeften van de 
arbeidsmarkt. 

Op universitair niveau heeft deze afstemming al in 2007 
geleid tot het sectorplan scheikunde. Het sectorplan 
bevat duidelijke focusgebieden en zwaartepunten voor 
onderwijs en onderzoek, gebaseerd op de sterktes van 
de universiteiten en moet leiden tot meer studenten per 
opleiding.

Naar analogie hiervan werkt de industrie binnen de 
RHCC met hbo-instellingen aan de basis van een plan 
naar vermindering van het aantal opleidingen en 
specialisaties en focus van het onderwijs- en onderzoek-
aanbod voor hbo-opleidingen chemie. Voor de mbo-
opleidingen gebeurt dit op landelijk niveau via het 
actieplan MBO15.

De Roadmap Human Capital Chemie heeft zich met de 
programma’s gericht op een drietal essentiële doel-
groepen/domeinen, namelijk:

•				Arbeidsmarkt
•				Onderwijs
•				Ondernemers

De volgende hoofdstukken beschrijven de resultaten van 
de activiteiten in de periode 2008-2012 voor elk van deze 
doelgroepen.
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Figuur 1: Leeftijdsopbouw in de chemiesector   

Figuur 2: Leeftijdsopbouw in de chemiesector, onderverdeeld 
naar mannen en vrouwen 

Figuur 3: Leeftijdsopbouw Nederlandse bevolking

Arbeidsmarkt
1. Achtergrond

De instroom van technisch/technologisch opgeleid 
personeel op de arbeidsmarkt is onvoldoende om in de 
toekomstige vraag te kunnen voorzien. 

Sinds 2012 is er al krapte op de arbeidsmarkt voor 
technisch opgeleide mensen. Deze laat zich vooral 
voelen op het mbo-niveau.

De nieuwe generatie werknemers streeft naar een hoge 
employability en kijkt continue naar nieuwe
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Werkgevers zien in dat in de toekomst het doorbrengen 
van een totale carrière bij een en dezelfde werkgever 
waarschijnlijk niet meer zal voorkomen. In toenemende 
mate werken werkgevers en werknemers samen om de 
employability van het personeel hoog te houden.

2. Employability onderzoek – 
VAPRO

Om meer inzicht te krijgen in de vergrijzings- en 
ontgroeningsproblematiek is in 2008 gestart met een 
employabilityonderzoek onder werknemers. Bij een 
groot aantal bedrijven in de chemische industrie, 
met een totale vertegenwoordiging van 8000 
personeelsleden, is een scan gemaakt van de opbouw 
van het personeelsbestand. De scan geeft een beeld 
van onder meer de leeftijdsopbouw, de verhouding 
mannelijke en vrouwelijke personeelsleden, het 
opleidingsniveau en het aantal dienstjaren.

Resultaten:
Uit de figuren 1 en 2 blijkt dat de leeftijdsopbouw van 
het personeel binnen de chemiesector afwijkt van de 
leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking. Er is 
duidelijk sprake van ontgroening binnen de sector, 
de categorie 40 – 50 jaar is significant groter dan het 
gemiddelde, terwijl de jongere categorieën beduidend 
kleiner zijn.
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In 2020 zal ongeveer 25% van het personeelsbestand 
anno 2009 uitgestroomd zijn uit de sector vanwege 
pensionering. In 2030 zal dit ongeveer 60% zijn.

De participatie van vrouwen in het arbeidsproces is de 
laatste decennia gestegen. Figuur 3 laat zien dat dat 
ook voor de chemische industrie geldt. In tegenstelling 
tot de mannen bevindt de grootste groep vrouwelijke 
medewerkers zich in de leeftijdscategorie 35-45. Bij 
mannen is dit de categorie 45-50.

Daarnaast blijkt uit hetzelfde onderzoek dat het aantal 
dienstjaren gemiddeld 17 jaar is, wat erg hoog is in 
vergelijking met andere branches. Werknemers in de 
chemische industrie zijn blijkbaar erg loyaal aan hun 
werkgever. Van de onderzochte werknemers heeft 65% 
een opleiding op of onder mbo-niveau gevolgd. 26% van 
de onderzochte werknemers heeft een hbo-opleiding en 
9% heeft een opleiding op wo-niveau genoten.

Naar aanleiding van het employabilityonderzoek 
zijn in de loop van 2009-2010 vijf bijeenkomsten 
georganiseerd, verspreid over Nederland, om HR-
managers en andere medewerkers van chemische 
bedrijven, onderwijsinstellingen, UWV en andere 
organisaties bewust te maken van de toekomstige 
personeelstekorten.

Tijdens deze bijeenkomsten is kennis en ervaring 
uitgewisseld op het gebied van het aantrekken en 
behouden van personeel. Deze bijeenkomsten hebben de 
volgende conclusies opgeleverd:

1. Vanwege de economische situatie is de verwachting 
dat de instroom van jong personeel relatief laag zal 
zijn. Er zal dus een groter beroep gedaan worden op 
de inzetbaarheid van het oudere personeel. 

2. Vanwege de economische situatie willen bedrijven 
alleen in (toekomstig) personeel investeren als 
een ernstig tekort hieraan binnen het eigen bedrijf 
direct gevoeld wordt.

3. In een steeds dynamischer arbeidsmarkt  is 
meer flexibiliteit gevraagd van werknemers en 
werkgevers, zowel in werktijden als in functie-
inhouden.

4. De nieuwe generatie medewerkers stelt andere 
voorwaarden aan de werkomgeving en verandert 
sneller van werkgever.

5. Om aan voldoende personeel te kunnen komen en 
daarbij voldoende flexibiliteit te kunnen leveren 
is het wenselijk voor zowel werknemers als 
werkgevers om naast diploma's ook competenties, 
opgedaan op de werkvloer, in kaart te brengen. 
Dit verbetert de mobiliteit van werknemers tussen 
bedrijven en sectoren. 

Deze conclusies leidden tot de vraag of een sectoraal 
inzetbaarheidsbewijs realiseerbaar is. Ook de behoefte 
aan een periodieke regiomonitor diende zich aan. Deze 
monitor zou meer inzicht kunnen geven in vraag en 
aanbod van personeel in de betreffende regio’s. 

Het sectoraal inzetbaarheidsbewijs is gestrand 
op de enorme diversiteit aan competenties en 
gevraagde details door de werkgevers. Een algemeen 
inzetbaarheidsbewijs bleek geen haalbare kaart te zijn.

Ook de regiomonitor kon binnen de looptijd van de 
RHCC niet worden gerealiseerd. De uiteenlopende 
definities van sector- en regio-indelingen door de 
verschillende instanties (o.a. UWV, ROCs, technocentra 
en de Dienst Uitvoering Onderwijs) en de verschillende 
publicatiefrequenties bemoeilijkten het opzetten van een 
periodieke regiomonitor.

Nu verder:
De verwachting is dat de vraag naar een inzetbaar-
heidsbewijs en/of een periodieke regiomonitor zich de 
komende jaren zal herhalen. Om deze te realiseren 
dient er afstemming te zijn over competenties binnen de 
sector en een gecoördineerde wijze van het beschikbaar 
stellen van arbeidsmarktgegevens.



Arbeidsmarkt

10

                                                   

                                           Rapportcijfer                

 nu gewenst verschil

Reputatie 7,4 8,3 0,9

Opleidingsmogelijkheden 7 8,4 1,4

Doorgroeimogelijkheden 6,5 8,3 1,8

Deeltijdwerken 5,9 7,6 1,7

Veiligheid 7,6 9 1,4

Contact met leidinggevende 7,4 8,5 1,1

3. Onderzoek 
Personeelstevredenheid – VAPRO 
& KNCV

Verhoogde inzetbaarheid van medewerkers is 
onder andere afhankelijk van de tevredenheid van 
medewerkers over hun werk, over hun werkgever en de 
mogelijkheden om bij te leren, zo blijkt uit onderzoek. 
Daarnaast heeft een goed imago en een positieve 
reputatie op gebied van arbeidsomstandigheden 
een gunstige invloed op de aantrekkingskracht van 
werkgevers. 

In 2010 is een enquête uitgezet onder leden van de 
operatorsvereniging van VAPRO en onder de leden van 
de KNCV. 270 respondenten hebben vragen beantwoord 
over onder meer aspecten als de huidige reputatie, 
scholings– en doorgroeimogelijkheden. Vervolgens 
werd respondenten gevraagd wat volgens hen gewenste 
scores waren op deze aspecten.

Resultaten:
Op alle aspecten worden de huidige aspecten gemiddeld 
voldoende beoordeeld, al valt op dat het deeltijdwerken 
en de doorgroeimogelijkheden het minst positief zijn. Op 
deze gebieden is het verschil tussen 'nu' en 'gewenst' 
het grootst. Opvallend is ook dat de gewenste score op 
veiligheid het hoogst is. Zie tabel hiernaast.

Hoewel er op alle gebieden verbetering gewenst is, 
zijn respondenten gemiddeld genomen tevreden over 
hun werkgever. Indicatief hiervoor is dat 78% van de 
respondenten op de vraag of men zijn/haar werkgever 
bij een ander zou aanbevelen, positief reageerden.

Nu verder:
De resultaten zijn gecommuniceerd via verschillende 
mediakanalen, met als doel werkgevers bewust te 
maken van de ontwikkelruimte die ze nog hebben om 
de tevredenheid van medewerkers te vergroten. Het 
rapport is opvraagbaar bij de uitvoerende partijen en via 
de website http://www.chemieisoveral.nl/chemie-werkt. 

Figuur 4: Tevredenheid werknemers (op schaal van 1 - 10)
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4. Project Stollen en Stretchen – 
VAPRO

De hiervoor genoemde conclusies uit het employ-
ability onderzoek, het personeelstevredenheids-
onderzoek en de regiobijeenkomsten geven aan dat de 
duurzame inzetbaarheid van het huidige personeel erg 
belangrijk is, zeker nu de economische situatie onzeker 
is en bedrijven terughoudend zijn met het aannemen van 
nieuwe medewerkers. 

Met het project Stollen en Stretchen is getracht beter 
inzicht te krijgen in duurzame inzetbaarheid en tools 
uit te proberen om deze duurzame inzetbaarheid 
te vergroten. Gedurende een periode van 10 weken 
hebben drie bedrijven, AkzoNobel, Lubrisol en Sekisui 
Alveo onder professionele begeleiding gewerkt aan 
een basis om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. 
Het project concentreerde zich op het organiseren van 
de werkzaamheden op individueel en afdelingsniveau. 
Hiermee kan het beste uit de medewerkers worden 
gehaald. Hiertoe zijn bij elk van de bedrijven vier 
intensieve bijeenkomsten georganiseerd met deelname 
van medewerkers van diverse afdelingen en niveaus. 

Resultaten:
Voor elk bedrijf zijn verschillende punten naar boven 
gekomen waaraan de bedrijven zelfstandig, of onder 
professionele begeleiding, verder werken om de 
inzetbaarheid en het enthousiasme van het personeel 
te verhogen. In maart 2013 is een vergelijkbaar, maar 
intensiever, traject ‘Expeditie Sociale Innovatie voor de 
topsectoren‘ gestart. Hierin participeren twaalf bedrijven 
die onder begeleiding van Syntens en MVO Nederland op 
zoek gaan naar aanpassingen in werkprocessen om de 
duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten.  

Nu verder:
Het draaiboek van het project is beschikbaar voor alle 
bedrijven die de organisatie willen innoveren en het 
beste uit hun medewerkers willen halen. Het draaiboek 
is terug te vinden op http://www.chemieisoveral.nl/
chemie-werkt. Via diverse media van onder meer de 

VNCI en VAPRO wordt verder regelmatig aandacht 
besteed aan de mogelijkheden om inzetbaarheid van 
medewerkers te vergroten.

5. Flexibel roosteren – VAPRO

In de chemische industrie werken medewerkers in de 
uitvoering (de operators) meestal in ploegendiensten. 
Ploegendienstroosters, die ook het arbeidstijdenbesluit 
in acht moeten nemen, zijn vaak ver van tevoren 
vastgelegd en bekend bij werkgever en werknemers. 
Een vast werkschema heeft echter ook een aantal 
nadelen. Zo is het met vaste roosters lastiger om 
wisselingen in de afnemersvraag op te vangen.

Flexibel roosteren kan uitkomst bieden, door binnen de 
roosters flexibiliteit in te bouwen om het werkaanbod 
beter te doen aansluiten op de marktvraag. Tevens biedt 
flexibel roosteren medewerkers meer mogelijkheden 
om hun persoonlijke wensen beter af te stemmen op 
hun werkrooster. Flexibel roosteren wordt al toegepast 
bij een aantal industriële bedrijven.

Om inzicht te krijgen in mogelijkheden en draagvlak voor 
grotere toepassing van flexibel roosteren, heeft 
VAPRO zowel operators als werkgevers naar hun 
mening gevraagd. 254 Operators en 34 aankomende 
operators deden via een online enquête mee aan een 
onderzoek naar de perceptie over flexibel roosteren. 
Drie bedrijven die flexibel roosteren al toepassen, 
Lubrizol, SCA en Crown van Gelder, gaven hun mening 
via interviews.

Resultaten:
Operators en aankomende operators:
De meeste operators werken in vijfploegendienst. Zij 
hechten aan een vast rooster en de daarbij behorende 
ploegentoeslag. Als nadeel ervaren zij onder meer het 
combineren van werk en privé door de vaststaande 
en wisselende werktijden. Uiteindelijk blijken voor de 
operators de voor –en nadelen van een vast rooster even 
zwaar te wegen als de voor –en nadelen van een flexibel 
rooster. 
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Het blijkt dat de aankomende operators meer waarde 
hechten aan een vast rooster. De ploegentoeslag, als 
onderdeel van het salaris, speelt hierbij een grote rol.

Werkgevers:
De drie onderzochte bedrijven zijn unaniem in hun 
argumenten voor invoering:
•	 Men is overgegaan tot flexibel roosteren om de  

concurrentiepositie te behouden of te verstevigen. 
•	 De invoering ervan leverde eerst weerstand op, 

maar is daarna omgezet in enthousiasme. De 
grootste factoren hierbij blijken communicatie en 
het betrekken van het personeel in het proces.

•	 De ploegen hebben nu meer verantwoordelijkheid.
•	 Flexibeler roosteren leidt tot bredere inzetbaarheid 

van personeel. Competenties en wensen t.a.v. 
training en job zijn opnieuw in kaart gebracht.

•	 Eén van de onderzochte bedrijven meldde bovendien 
een drastische verlaging van het ziekteverzuim.

De resultaten van het onderzoek gaven aanleiding 
tot het organiseren van een seminar over flexibel 
roosteren. Twee van de onderzochte bedrijven deelden 
hun ervaringen met 50 bezoekers, die verschillende 
industriële bedrijven vertegenwoordigen. Eén bedrijf van 
de deelnemende bezoekers heeft intussen een project 
gestart om de roosters te flexibiliseren.

Nu verder: 
Werkgeversorganisatie AWVN spoort bedrijven aan om 
flexibel roosteren in te voeren. Verschillende vormen 
daarvan zijn mogelijk en AWVN biedt bij de invoering 
ondersteuning aan.

De ‘Expeditie Sociale Innovatie van de topsectoren’ (zie 
Stollen en Stretchen hierboven) bevat flexibel roosteren 
als een mogelijkheid van sociaal innoveren.

Het onderzoeksverslag van het project met aan-
bevelingen is beschikbaar op de website van VAPRO en 
op de site http://www.chemieisoveral.nl/chemie-werkt.

6. Allochtonen in de Techniek – 
Deltalinqs

In het eerder genoemde Employability Onderzoek is 
geen onderscheid gemaakt tussen autochtone en 
allochtone medewerkers. Uit andere onderzoeken is 
echter bekend dat de deelname van allochtonen in de 
chemische industrie lager is dan hun aandeel in de 
Nederlandse beroepsbevolking. Vanwege de omvang van 
de huidige en toekomstige populatie van niet-westerse 
allochtonen, kan deze groep een belangrijke bron van 
technisch geschoold personeel vormen.

Deltalinqs heeft, in opdracht van de Roadmap 
Human Capital Chemie, onderzoek verricht naar het 
keuzegedrag van allochtonen voor opleidingen en 
vervolgens geëxperimenteerd met het beïnvloeden van 
dit keuzegedrag. Gekozen is voor de regio Rotterdam 
omdat een groot deel van de beroepsbevolking (   43%) 
daar van niet-westerse komaf is. 

Resultaten:
Uit figuur 6 blijkt dat het niet-westerse allochtone 
leerlingen voor andere opleidingen kiezen dan 
autochtone leerlingen. De sector economie is 
uitzonderlijk populair onder niet-westerse allochtonen, 
terwijl andere sectoren met veel werkgelegenheid 
minder populair zijn.

De populatie niet-westerse allochtonen bestaat 
voornamelijk uit Turken en Marokkanen. Voor 
deze doelgroepen heeft Deltalinqs bijeenkomsten 
in een moskee en bij een Turks huiswerkinstituut 
georganiseerd om voorlichting te geven over werk in 
de procesindustrie. Bij deze bijeenkomsten, die met 
steun van de gemeente Feijenoord zijn georganiseerd, 
waren ook de imam en medewerkers van het 
instituut betrokken, alsmede Turkse en Marokkaanse 
rolmodellen. 

Er zijn verschillende aanpakken met verschillende 
doelgroepen getoetst.  De bijeenkomst in de moskee 
richtte zich voornamelijk op mannelijke, veelal 
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Figuur 5: Samenstelling 
beroepsbevolking gemeente Rotterdam, 
CBS 1 januari 2012

Figuur 6: Doorstoom allochtone leerlingen 
vmbo naar mbo, CBS 2010 

werkzoekende, 20-plussers. De bijeenkomst in het 
Turkse huiswerkinstituut trok alleen jongeren aan in de 
leeftijd van 10-16 jaar.

Naar aanleiding van de bijeenkomst in de moskee 
hebben ruim 150 mannen deelgenomen aan een
excursie naar bedrijven in de Botlek-regio. Naar 
aanleiding van de voorlichting in het Turkse huiswerk-
instituut hebben 55 kinderen (leeftijd 10-16 jaar) en hun 
ouders deelgenomen aan een excursie in de Botlek.

7. Conclusie

Uit onderzoeken blijkt dat de uitstroom van personeel 
uit de chemische industrie in de komende jaren groot 
zal zijn. In 2020 is deze naar verwachting 25% van het 
personeelsbestand in 2009. In 2030 zal dit volgens 
verwachting zelfs 60% zijn. 

Er bleek echter weinig urgentie van handelen om dit op 
te vangen bij de bedrijven. Een waarschijnlijke reden is 
de economische crisis.

Door de vergrote communicatie over de omvang van 
de uitstroom bestaat er nu meer urgentie en zijn 
bedrijven actiever geworden om dit op te vangen. Uit 
de verschillende projecten blijkt dat de chemische 
industrie behoudend is. Flexibel roosteren is nog 
weinig ingevoerd, terwijl het in andere sectoren, zoals 
de zorgsector, zeer gebruikelijk is om met een flexibel 
rooster te werken. 

De resultaten uit het werknemerstevredenheids-
onderzoek wijzen op een relatief lage aandacht en 
stimulans om door te leren en door te stromen. Hier 
liggen dus kansen voor bedrijven om meer uit hun 
huidige medewerkers te halen. 
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HBO
De instroom in de voor de chemie relevante hbo-
opleidingen stijgt al jaren. Vooral de opleiding 
Chemische Technologie kent sinds 2009 een flinke 
toename. De instroom in de voor chemie relevante 
hbo-opleidingen stijgt bovendien harder dan die voor de 
andere hbo-techniekopleidingen.

Van de instroom in de hbo-chemie relevante opleidingen 
is ruim 20% afkomstig uit het mbo.

WO
De instroom in de voor de chemie relevante wo-
opleidingen is na een forse daling in 2010 weer 
stijgend. De doorstroom van bachelorstudenten naar 
de masterfase is in de chemie iets hoger dan bij andere 
opleidingen. Het aantal afgestudeerde masters is 
bovendien stijgend sinds 2008. 

2. Promotie van chemie in het 
onderwijs

A. ABC, 123 en chemie – Stichting C3
Voor kinderen van basisschoolleeftijd draait het om 
kennis maken met chemie. Dit is door de stichting C3 
ingevuld met het project  ABC, 123 en Chemie. De 
projecten richten zich op kinderen van basisschool-
leeftijd om kennis te maken met chemie. Daarnaast 
worden (aankomende) leerkrachten gestimuleerd om 
chemie/science op te nemen in hun lessen. Daartoe 
ontwikkelde Stichting C3 verschillende materialen en 
organiseerde diverse activiteiten voor kinderen, 
(aankomende) leerkrachten, pedagogische mede-
werkers en chemici.  

Basisschoolleerlingen
Elk jaar worden 60.000 nieuwe proevenwaaiers met  
’10 spetterende proeven’ verspreid onder kinderen van 
basisschoolleeftijd. De kinderen ontvangen de waaier 
van hun leerkracht, na een chemiespreekbeurt van een 
klasgenoot, tijdens een gastles van een ‘chemische’ 
ouder of na een bezoek aan een kinderlab. Voor 
spreekbeurten over chemie zijn speciale pakketten 
ontwikkeld.

Daarnaast is het zogenaamde kinderlab ontwikkeld 
dat door chemische bedrijven en organisaties ingezet 
kan worden tijdens open dagen en evenementen. Deze 
kinderlabs trekken jaarlijks vele kinderen, in de periode 
2009 tot en met 2011 waren dit er 66.556. De vernieuwde 
kinderwebsite www.expeditionchemistry.nl zorgt ervoor 
dat kinderen, maar ook ouders, leerkrachten en chemici 
veel proeven en ondersteunende materialen voor 
bijvoorbeeld een techniekles of kinderfeestje kunnen 
vinden.

(Aankomende) Leerkrachten
Voor (aankomende) docenten in het basisonderwijs 
is de ‘Chemiesurvivalgids voor het basisonderwijs' 
ontwikkeld. De gids biedt een overzicht hoe leerkrachten 
chemie/science kunnen integreren in hun lessen. 
De gids is een daverend succes. Eind 2011 waren er 
ruim 5.500 exemplaren in het bezit van de doelgroep. 
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(Aankomende) leerkrachten krijgen de gids mee na 
afloop van een workshop of kunnen deze kosteloos 
aanvragen bij Stichting C3. De gids is ook onderdeel 
van een leerkrachtpakket, waarin onder meer 30 
proevenwaaiers zitten.

(Chemische) ouders
In 2011 verscheen de “Gastles-Survivalgids voor 
chemici” om ook ouders te enthousiasmeren om 
samen met hun kinderen actief aan de slag te gaan 
met chemie of science. Daarnaast verzorgde C3 
maandelijks een bijdrage aan De Kleine Wetenschap, 
de wetenschapsbijlage voor kinderen in het NRC 
Handelsblad.

B. Voortgezet onderwijs – 
Stichting C3

In het voortgezet onderwijs wordt het belang van 
chemie zowel voor de toekomst van de Nederlandse 
maatschappij als voor de eigen toekomst getoond. 
Stichting C3 heeft, samen met bedrijfsleven en de 
branchevereniging, voor deze doelgroep meerdere 
projecten ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen 
in het voortgezet onderwijs. 

Onderbouw havo/vwo 
Voor de brugklas ontwikkelde C3 de Bèta4U-bundel. 
Deze bundel bevat tien scienceproeven waarmee 
brugklassers op een boeiende manier kennis maken 
met de natuurwetenschappen. Onderbouwdocenten en 
–coördinatoren ontvingen een voorbeeldexemplaar via 
een mailing of via de C3-stand op docentenconferenties. 
De bundel is vervolgens door 503 scholen in heel 
Nederland aangevraagd. In acht maanden tijd zijn zo in 
totaal 75.000 exemplaren verspreid.

Vwo 3 en 4 
Voor vwo 3 en 4 ontwikkelde C3 in samenwerking met de 
Nederlandse scheikundefaculteiten negen Research4U-
modules. Deze modules laten leerlingen ervaren hoe 
het is om als assistent in opleiding of postdoctoraal 
onderzoeker te werken in een onderzoeksgroep aan 
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een universiteit. De opdrachten van de modules lopen 
uiteen van het testen van een experiment tot het maken 
van een presentatie om een onderzoek-subsidie binnen 
te halen. De negen modules zijn voor alle docenten 
vanaf september 2012 digitaal beschikbaar via http://
onderwijsmiddelen.c3.nl/leermiddel/lesmodules-
research4u/.

Bovenbouw vmbo
Speciaal voor vmbo-leerlingen is er ook een proces- en 
labgame ontwikkeld. De games dagen de leerlingen 
uit om de benodigde eigenschappen voor de beroepen 
van procesoperator en laborant in te zetten. De games 
worden gespeeld op een multi-touch tafel. Deze 
tafel is op verschillende grote evenementen ingezet. 
Aansluitend is er ook een game ontwikkeld die op de pc 
gespeeld kan worden. Zie ook http://onderwijsmiddelen.
c3.nl/wp-content/uploads/Factsheet_Gametafel.pdf.

Bovenbouw vmbo/havo/vwo
Nieuwe informatieflyers geven leerlingen een eerste 
indruk van de vele mogelijkheden van chemische 
opleidingen. Er zijn zeven hbo/wo-informatieflyers 
rond de zeven bètawerelden ontwikkeld en twee 
mbo-flyers ontwikkeld, een voor Procestechniek en 
een voor Laboratoriumtechniek.In elke flyer wordt 
inzichtelijk gemaakt welke beroepen en opleidingen in 
de chemiesector passen bij welke interesses. 
Voor leerlingen die nader willen kennismaken met de 
toekomstige werkomgeving zijn er beroepenvideo’s 
gemaakt. Deze worden onder de aandacht van leerlingen 
gebracht via de website www.exactwatjezoekt.nl. Ook is 
er een samenwerking aangegaan met Scholieren.tv voor 
extra publiciteit. De beroepenvideo's zijn van 2009 tot en 
met 2012 243.706 keer bekeken.

Havo
Om havo-leerlingen te wijzen op de mogelijkheden 
die bètastudies bieden, hebben de hbo-opleidingen 
binnen het domein Applied Science de promotie van hun 
opleidingen gebundeld in het project PROEF!werk
Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven heeft 
Stichting C3 onder meer 11 modules met experimenten 
geschreven, gekoppeld aan de bijbehorende hbo-
opleidingen en beroepsbeelden. De modules, met een 

oplage van in totaal 3600 stuks, zijn verspreid onder 
de sectiehoofden van de vakken biologie, natuurkunde 
en scheikunde in het havo en zijn uitgedeeld tijdens 
docentenconferenties. 

De modules en andere materialen zijn te vinden op 
http://www.c3.nl/projecten-en-materialen/overzicht-
projecten/details/proef/page/materialen-en-activiteiten.
Een van de ontwikkelde modules, Milk & Fruit, is 
overigens door een uitgever opgenomen in een 
veelgebruikte lesmethode in het voortgezet onderwijs.

Vmbo procestechniek 
In samenwerking met het netwerk Promotie Proces- 
en laboratoriumtechniek Nederland heeft C3 Piek 
in de Lab- en Procestechniek ontwikkeld om vmbo-
leerlingen een actueel beeld te geven van de carrière-
mogelijkheden in laboratoria en procestechniek. 

Jaarlijks wordt de Week de van de Procestechniek 
georganiseerd. Tijdens deze week gaan vmbo-
leerlingen na een rondleiding actief aan de slag in 
een procestechnisch bedrijf. Op deze manier krijgen 
de leerlingen een goed beeld van het beroep van 
procesoperator. De Week van de Procestechniek is in 
2002 begonnen in Limburg en is inmiddels uitgegroeid 
tot een landelijk evenement waaraan nog steeds elk 
jaar meer bedrijven, scholen en leerlingen deelnemen. 
In 2012 waren dit 138 bedrijven, 140 scholen en 5.290 
leerlingen. Zie ook http://www.c3.nl/projecten-en-
materialen/overzicht-projecten/details/week-van-de-
procestechniek/page/materialen-en-activiteiten.

Vmbo/havo/vwo - laboratorium
Door een regionale samenwerking tussen ROCs, 
hogescholen en werkgevers worden vanaf 2011 de 
zogenaamde Lab Experience Days (LEDs) georganiseerd. 
Doel hiervan is om middelbare scholieren te 
enthousiasmeren voor en te doen instromen in 
laboratoriumopleidingen. De LEDs vinden ‘in house’ 
plaats, bij werkgevers van laboratoriumpersoneel en 
kennen een apart programma voor ouders. 
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Op basis van de successen van de LEDs in 2011 hebben 
alle laboratoriumopleidingen van de ROCs met ingang 
van 2012 een deel van hun promotiebudget beschikbaar 
gesteld voor de coördinatie van de LEDs.  Zie ook http://
www.labexperience.nl/.

C. Resultaten:
De verschillende programma's zijn enthousiast 
ontvangen door scholen en bedrijfsleven. De instroom in 
diverse chemische opleidingen is bovendien sinds enige 
jaren weer stijgend. De effecten van de ontwikkelde 
materialen en activiteiten worden in het schooljaar 
2012-2013 gemeten. Op basis van de uitkomsten 
zal de Stichting C3, samen met de partners uit 
brancheverenigingen, onderwijs en bedrijfsleven, 
zo nodig promotieactiviteiten aanpassen en nieuwe 
activiteiten ontwikkelen om het belang van de chemie 
continue onder de aandacht te blijven brengen bij de 
jeugd.

D. Nu verder:
Om alle ontwikkelde promotie- en lesmaterialen 
voor iedereen beschikbaar te maken is een database 
ontwikkeld. Door filters en vrije zoektermen is het 
mogelijk voor leerkrachten, docenten en bedrijven 
om snel en makkelijk een overzicht te krijgen van alle 
beschikbare materialen die aansluiten bij de wensen. 
In januari 2013 is de database www.onderwijsmiddelen.
c3.nl officieel online gegaan en is gestart met de 
promotie van de database onder de doelgroepen.
In 2012 zijn verschillende uitgevers benaderd om het 
ontwikkelde materiaal in hun lesmethodes op te nemen.

3. Keuzegedrag 

Keuzegedrag vmbo-leerlingen – SLO
Anders dan in het havo en het vwo is het vak scheikunde 
niet verplicht in het vmbo. Sinds de invoering van het 
vmbo, als opvolger van de mavo, dienen leerlingen 
sectoren te kiezen met daarnaast een keuzevak. 
Scheikunde komt in geen van de sectoren voor en 
hoeft niet als keuzevak aangeboden te worden. Voor 
invoering van het vmbo had 33% van de leerlingen 
scheikunde in hun pakket, direct na de invoering van 

het vmbo was dit gezakt tot 16%. Inmiddels is, na vele 
promotieactiviteiten, dit cijfer weer gestegen naar 19%.
Om inzicht te krijgen in de keuze voor het vak 
scheikunde heeft het SLO zowel vmbo-leerlingen, 
mbo-leerlingen als docenten bevraagd. De leerlingen 
en docenten werden gevraagd naar redenen om al dan 
niet voor scheikunde te kiezen en naar hun mening 
over de toegevoegde waarde van scheikunde voor de 
vervolgopleiding. 

Resultaten:
Uit het onderzoek komt naar voren dat het vak voor 
vmbo-leerlingen te theoretisch is. Ook weten vmbo-
leerlingen niet goed wat ze er later mee kunnen doen. 
Er is een gebrek aan beroepsbeelden en leerlingen 
geven aan dat ze meer buiten de school willen zien van 
wat je met scheikunde kunt doen.

De docenten daarentegen zijn tevreden over het vak en 
denken dat het voldoende basis biedt voor de toekomst 
en voor vervolgopleidingen.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ruim 
50% van de mbo-leerlingen in de procestechnische- of 
laboratoriumopleidingen scheikunde heeft gevolgd 
op het vmbo. Zij geven dan ook aan dat in het eerste 
jaar van het mbo veel herhaling plaats vindt. Degenen 
die zonder scheikunde instromen volgen speciale 
programma's om hun scheikunde kennis bij te spijkeren.

Nu verder:
Op basis van deze bevindingen zal in het nieuwe HCA- 
programma gestreefd worden naar een aanpassing van 
het curriculum, zoals dat ook binnen het havo en vwo is 
gebeurd.

Voor (aankomende) docenten zal meer beroeps-
praktijkervaring aangeboden moeten worden, zodat ze 
beter in staat zijn de beroepsbeelden over te dragen.
Het feit dat er veel herhaling in het eerste jaar van 
de mbo-opleidingen plaats vindt, biedt ruimte om het 
vmbo-mbo-traject in te korten of op een andere manier 
vorm te geven. Binnen het Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap Rijn IJssel gebeurt dit al.
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4. Professionalisering van 
docenten

Achtergrond:
Docenten spelen een belangrijke rol bij de keuze van 
leerlingen voor een vakkenpakket of vervolgopleiding. 
Bovendien dragen ze belangrijke inhoudelijke kennis 
en vaardigheden over. Daarmee hebben ze invloed op 
zowel de kwantiteit als de kwaliteit van instromers op de 
arbeidsmarkt. 

Het is belangrijk dat docenten voortdurend bijscholen op 
onderwijsvernieuwingen, technologische ontwikkelingen 
en maatschappelijke veranderingen, zodat ze in staat 
zijn hun lessen hierop aan te sluiten en leerlingen te 
enthousiasmeren. Binnen de Roadmap Human Capital 
Chemie zijn verschillende mogelijkheden ontwikkeld en 
aangeboden aan docenten om zich verder te
professionaliseren.

A. Workshops – Stichting C3

Voor basisschooldocenten heeft de Stichting C3 diverse 
workshops georganiseerd. Doel van de workshops is 
om de docenten bekend te maken met de ontwikkelde 
materialen, zodat ze deze op een goede manier in de 
lessen kunnen inzetten. Tussen 2009 en 2012 hebben 
daar enkele honderden basisschooldocenten aan 
deelgenomen.

Voor docenten in het voortgezet onderwijs worden 
jaarlijks workshops georganiseerd met als thema 
nieuw en actueel onderwijsmateriaal. Op landelijke en 
regionale studiedagen en tijdens evenementen zoals de 
Woudschoten conferentie en de Reehorst conferentie 
wordt verder ingegaan op het onderwijsmateriaal en hoe 
dit in de klas gebruikt kan worden. 

De workshops zijn de afgelopen jaren door honderden 
docenten bezocht. De ontwikkelde lesmaterialen worden 
bovendien in toenemende mate afgenomen en toegepast 
in het basis- en voortgezet onderwijs.

B. Masterclasses – KNCV & Bèta Regionale Steunpunten

Om docenten in contact te brengen met actuele 
technologische ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven 
heeft de KNCV in samenwerking met de Bèta 
Regionale Steunpunten de afgelopen jaren meerdere 
masterclasses georganiseerd voor zowel mbo- als hbo-
docenten. De masterclasses werden verzorgd door 1 
of meerdere professionals uit het bedrijfsleven, tijdens 
bestaande docentenevenementen, zoals op hbo- of mbo- 
docentendagen. 

Naast masterclasses voor mbo- en hbo-docenten zijn 
er ook masterclasses georganiseerd voor docenten in 
het voortgezet onderwijs. De masterclasses werden 
per keer bezocht door 30-50 docenten, het totaal aantal 
bereikte docenten bedraagt daarmee ruim 400.

Met de infrastructuur voor masterclasses die nu is 
opgezet zullen zowel KNCV als de Bèta Regionale 
Steunpunten masterclasses blijven organiseren, waarbij 
onder andere gebruik gemaakt wordt van het Bèta 
Techniek Loket om de professionals uit het bedrijfsleven 
te betrekken. Vanwege het succes zal de KNCV deze 
masterclasses in de toekomst blijven organiseren. Zie 
ook http://www.kncv.nl/onderwijs/betatechniekloket-en-
masterclasses-voor.16834.lynkx.

C. Leergemeenschappen – Universiteit van Utrecht

Sinds 2002 is er gewerkt aan een nieuw, meer uitdagend 
examenprogramma scheikunde voor havo en vwo. Het 
nieuwe examenprogramma, dat met ingang van het 
schooljaar 2013-2014 landelijk wordt  ingevoerd, doet 
een groter beroep op vaardigheden van leerlingen om 
scheikundige concepten in verschillende contexten 
toe te passen. Het nieuwe examenprogramma 
betekent nieuwe lesmaterialen en een andere manier 
van lesgeven. Veel technologische ontwikkelingen 
gaan sneller dan er aangepast kan worden in de 
lesmaterialen. Daarom dienen docenten in staat gesteld 
te worden om de scheikundige concepten steeds in 
andere, meer moderne contexten te plaatsen. 
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Docenten die nauw betrokken zijn geweest bij de 
ontwikkeling van het nieuwe examenprogramma zijn in 
2008 gestart met het opleiden van andere docenten in 
het werken met de nieuwe lesmaterialen. Een aantal 
van deze opgeleide docenten zijn vervolgens zelf weer 
opgeleid tot coach, zodat ze in staat zijn een nieuwe 
groep docenten op te leiden. Elke groep docenten wordt 
ondersteund door een expert uit industrie of onderzoek, 
met als doel om de link te leggen naar het actuele 
werkveld of onderzoek.

Door de opgeleide docenten andere docenten te laten 
coachen en opleiden kan na een aantal jaar een groot 
deel van de docentenpopulatie bereikt en opgeleid 
worden. Eind schooljaar 2012 zijn op deze wijze ruim 87 
docenten opgeleid, ongeveer 10% van de eerstegraads 
docentenpopulatie. 

Bijkomend aspect is dat enkele docenten in dit proces 
ook weer nieuw lesmateriaal ontwikkeld hebben dat 
door anderen gebruikt kan worden. Ontwikkeling van 
docenten en materialen gaan hier dus hand in hand.

D. Docenten in opleiding – 
Hogescholen Fontys & Windesheim

Veel docenten hebben weinig werkervaring buiten het 
onderwijs. Bedrijfsstages zijn een geschikt middel om 
ervaring op te doen, maar deze zijn sinds een aantal 
decennia geen onderdeel meer van de lerarenopleiding.

Om docenten toch ervaring te laten opdoen in het 
bedrijfsleven is een bedrijfsstage georganiseerd voor 
(aankomende) docenten. Het doel van deze stage is 
om docenten handvatten aan te reiken waarmee ze de 
actuele beroepspraktijk in de klas kunnen inbrengen. 
Hogescholen Windesheim en Fontys hebben, binnen de 
beperkingen van het curriculum, een aantal docenten in 
de opleiding een korte stage laten lopen. 

De aankomende docenten bleken een verkeerd beeld 
te hebben van het bedrijfsleven. Opvallend was ook 
dat de aankomende docenten een enigszins onzeker 
eigenbeeld hadden in de contacten met hun collega’s uit 
het bedrijfsleven. Dit kan de uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen bedrijfsleven en onderwijs belemmeren. 
Achteraf bleek dit enigszins negatieve zelfbeeld onnodig 
te zijn. 

Bij de eindevaluatie waren zowel studenten, opleiders 
als het merendeel van de bedrijven erg positief over de 
bedrijfsstage. 

E. Uitwisseling van (gast)docenten – Technocentrum 
Zuid-Limburg

In Zuid Limburg heeft een aantal vmbo-, mbo- en hbo-
docenten stage gelopen in de industrie op het gebied 
van nanotechnologie en procestechniek. Tegelijkertijd 
hebben werknemers van deze stagebedrijven gastlessen 
verzorgd bij de deelnemende scholen. 

Alle deelnemende docenten zijn erg positief over de 
gevolgde stage en gaven aan meer inzicht te hebben 
gekregen in het werken met nanotechnologie en in het 
werken in de procesindustrie. Verder gaven de docenten 
aan dat ze leerlingen nu beter kunnen voorbereiden op 
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een opleiding of beroep in die richting. Daarnaast is een 
goede relatie met het stagebedrijf ontstaan, wat in de 
toekomst kan leiden tot verdere samenwerking op het 
gebied van onderwijs en praktijk. De stage wordt als een 
goede manier van professionaliseren beschouwd. Om 
dit op grotere schaal te kunnen toepassen zijn er enkele 
knelpunten, zoals het uitroosteren van docenten en de 
beschikbaarheid van een geschikte stageplaats met 
begeleiding.

F. Resultaten:
De workshops en masterclasses zijn goed bezocht. 
Docenten zijn erg positief over de kwaliteit van 
het ontwikkelde lesmateriaal en de geboden 
ondersteuning in het werken ermee. Door het invoeren 
van leergemeenschappen, waarbij docenten andere 
docenten opleiden in het werken met het nieuwe 
curriculum en het aanpassen van de lesinhoud naar 
nieuwe ontwikkelingen, is een doorgaand leerproces in 
gang gezet, waar nog jarenlang de vruchten van geplukt 
kunnen worden. Door docentstages en uitwisseling met 
gastsprekers uit het bedrijfsleven wordt de aansluiting 
tussen onderwijs en werkveld verder verbeterd.

G. Nu verder:
Door de opgezette infrastructuur voor masterclasses 
blijven KNCV en de Bèta Regionale Steunpunten 
masterclasses organiseren, waarbij onder andere 
gebruik wordt gemaakt van het Bèta Techniek Loket 
om professionals uit het bedrijfsleven te betrekken. 
De opgeleide docenten die de komende schooljaren 
andere docenten opleiden, zijn ondergebracht bij de 
Bèta Regionale Steunpunten en kunnen van daaruit 
gevraagd worden ondersteuning te bieden aan andere 
docenten. Ook wordt gewerkt aan een database voor alle 
ontwikkelde materialen zodat deze materialen ook voor 
andere docenten beschikbaar zijn. 

Gebaseerd op de positieve ervaringen wordt ernaar 
gestreefd de bedrijfsstage een vaste plaats in het 
curriculum van de lerarenopleiding te geven. Bij 
voorkeur wordt deze stage dan groter en vindt hij plaats 
bij meerdere bedrijven. 

Twee vmbo-scholen worden voorzien van een 
procestechnische minifabriek. Daarbij is de voorwaarde 
gesteld dat er vooraf twee docenten een stage 
procestechniek lopen.De bedrijven hebben hun 
medewerking toegezegd. 

5. Lesmaterialen vmbo-mbo 

Ontwikkeling lesmaterialen vmbo & mbo 
procestechniek – Vakcollege

Uit het onderzoek naar het keuzegedrag van leerlingen 
van SLO komt naar voren dat leerlingen geen duidelijk 
beeld hebben wat ze met het vak scheikunde kunnen 
doen. Het vmbo bevat wel de vakken elektrotechniek, 
metaalbewerking en installatietechniek maar geen 
procestechniek. 
Om hier verandering in aan te brengen is voor alle vmbo-
leerwegen procestechnisch lesmateriaal ontwikkeld. 
Om leerlingen in staat te stellen procestechniek in hun 
nabije omgeving te herkennen, is voor een regionale 
aanpak gekozen. Naast vmbo-scholen is ook het 
regionale bedrijfsleven betrokken geweest bij de ontwik-
keling van de materialen. Zodoende zien leerlingen zeer 
concreet waar de technieken toegepast worden in hun 
omgeving.

Resultaten:
Er zijn regionaal verschillende lesmaterialen ontwikkeld 
die aansluiten op regionale procestechnische bedrijven 
en beroepen. Zo gaat het werkveld beter leven in de 
belevingswereld van aankomende procesoperators. 
Tevens heeft het betrokken Vakcollege lesmateriaal 
ontwikkeld, dat ook beschikbaar is voor niet-Vakcollege 
scholen.

Nu verder:
In schooljaar 2012-2013 worden de eerste materialen 
gebruikt op diverse scholen. Verder worden pogingen 
gedaan om het ontwikkelde lesmateriaal op te nemen 
in de leermaterialen van uitgeverijen. Mogelijk wordt 
procestechniek in de toekomst weer aangeboden in 
het keuzeprogramma van het vmbo. Het ontwikkelde 
lesmateriaal kan daarbij worden benut. 
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6. Laboriumtechniek

Verbetering mbo-opleiding laboratoriumtechniek – 
kenniscentrum PMLF

Werkgevers klagen regelmatig over de kwaliteit van de 
afgestudeerde mbo-laboranten. Deze klacht komt echter 
zelden bij de mbo-instelling zelf terecht en is vaak niet 
specifiek genoeg om actie op te kunnen ondernemen. 

Door klachten meer concreet te maken, en deze in te 
dienen bij de mbo-instellingen, kunnen deze er 
gericht mee aan de slag en hun onderwijs daar waar 
nodig verbeteren. 

Kenniscentrum PMLF heeft een online onderzoek 
uitgezet bij erkende leerbedrijven. Op basis van de 
competenties uit het kwalificatiedossier zijn leer-
bedrijven gevraagd naar ervaringen met leerlingen 
in de stageperiode en naar hun ervaringen met 
afgestudeerde laboranten.

Resultaten:
Bijna 600 leerbedrijven hebben aan dit onderzoek 
deelgenomen. Het blijkt dat de bedrijven vinden dat 
stagiaires en afgestudeerden voldoen aan de vereisten 
voor werkhouding en samenwerking, maar tekort 
schieten op het gebied van rekenvaardigheden. 
In een vervolggesprek met één van de laboratorium-
opleidingen en met enkele leerbedrijven is geconsta-
teerd dat de stageperiode hierbij kan helpen. Hiervoor 
dienen in- en uitstroomcompetenties vooraf te worden 
gedefinieerd, zodat duidelijk is wat er wordt verwacht. 

Nu verder:
Kenniscentrum PMLF adviseert om interactie met leer-
bedrijven in de jaartaak van de docenten op te nemen, 
zodat zij zowel de student als het stagebedrijf beter 
kunnen begeleiden. Dit advies dient in het beroeps-
praktijkvorming-protocol te worden opgenomen, of in 
een bijlage daarvan, om de communicatie tussen school 
en bedrijf duurzaam te verbeteren.
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7. Kennisinfrastructuur

Plan Kennisinfrastructuur hbo - DAS, VNCI, NRK, 
Fenelab, Niaba

In navolging van zijn Plan Kennisinfrastructuur voor 
het wetenschappelijk onderwijs (augustus 2007), is de 
Regiegroep Chemie in 2010 gestart met het opstellen 
van een plan kennisinfrastructuur voor chemie-
relevante  hbo-opleidingen (hierna: Plan KIS hbo). De 
doelstellingen van het Plan KIS hbo zijn dezelfde als het 
plan KIS wo: focus en massa in onderwijs en onderzoek 
door betere profilering van de onderwijsinstellingen, 
met herkenbare opleidingen die beantwoorden aan de 
behoefte van de chemische industrie.

Deze doelstellingen herkennen wij in het ‘Sector-
investeringsplan hbo 2011-2016’ (Commissie De Boer, 
oktober 2009). Dit plan pleit voor betere profilering in het 
hbo en de inrichting van Centres of Expertise om onder 
meer de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de 
samenwerking tussen hogescholen en bedrijfsleven te 
verbeteren en wederzijdse kennisuitwisseling te 
stimuleren. Als een van de eerste sectoren heeft de 
chemie acties ingezet om een Centre of Expertise op te 
richten.

De verdere invulling van het ‘Sectorinvesteringsplan hbo 
2011-2016’ wordt gedaan in de ‘Strategische Agenda 
Hoger Onderwijs’ (augustus 2011). Deze agenda werkt 
een aantal thema’s uit als randvoorwaarden om tot de 
top van de kenniseconomieën te blijven behoren. Deze 
thema’s bevatten onder andere betere profilering, 
vermindering van het aantal opleidingen, grotere 
relevantie van het onderwijsaanbod voor de arbeids-
markt en versterking van onderzoek en zwaarte-
puntvorming. Met het opstellen van het plan KIS hbo 
geeft de sector chemie verdere invulling aan deze 
agenda.

De meeste voor de chemie relevante hbo-opleidingen 
bevinden zich in het Domein Applied Science (DAS). Twee 
hogescholen binnen het domein Engineering bieden ook 
de opleiding Chemische Technologie aan. 

De industrie heeft middels een online enquête inzicht 
gegeven in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte 
aan hbo-opgeleid personeel en naar de (gewenste) 
samenwerking met de hbo-instellingen (zie figuur 10 op 
pagina 26).

Deze hogescholen hebben meegewerkt aan het in kaart 
brengen van de specialisaties per opleiding en per 
instelling, de mobiliteit van de studenten per opleiding 
(waar komt de student vandaan), de uitstroom van 
gediplomeerden op de arbeidsmarkt en onderwijs –en 
onderzoeksamenwerkingsverbanden met de industrie 
(zie figuur 11 op pagina 27). 

Deze vraag naar en aanbod van hbo-opgeleide chemici 
vormen de basis van de landkaarten op de volgende 
pagina's. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen 
is gedurende het proces de landkaart 'aanbod van 
specialisaties door het onderwijs' (zie figuur 11) 
meerdere malen vereenvoudigd, vooral van het aanbod 
van specialisaties/afstudeerrichtingen.

Resultaten:
Dit onderzoek vormde de basis voor een gezamenlijk 
plan waarin de hbo-instellingen keuzes maken voor 
onderwijs- en onderzoekaanbod. De hogescholen
maken ook keuzes in de thematische profilering. 
Deze profilering bepaalt de aangeboden 
specialisaties en afstudeerrichtingen. Docentenpools, 
minorencarroussels en mobiliteit van studenten tussen 
hogescholen komen in dit plan ook aan de orde. Het 
onderwijs- en onderzoekaanbod en de thematische 
profilering worden afgestemd met de (regionale) 
behoeften van de chemische industrie.

Nu verder:
Het plan KIS hbo heeft enige vertraging opgelopen als 
gevolg van de landelijke discussie over de vermindering 
van het aantal technische opleidingen in het hbo. De 
uitkomst van deze discussie bepaalt de timing van 
uitwerking en invoering van het plan KIS hbo.
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Figuur 10: vraag naar kwalificaties door het bedrijfsleven.
Bron: Domein Applied Science



27

Figuur 11: aanbod van specialisaties door het onderwijs
Bron: Domein Applied Science
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8. Studiebeurzen 

Beurzen voor excellente studenten – TI Coast & VNCI
Om  instroombevordering, talentbevordering en een 
betere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs 
te stimuleren zijn er initiatieven genomen in de vorm 
van studiebeurzen voor excellente studenten. TI Coast 
heeft samen met de Hogeschool van Arnhem/Nijmegen 
een beurzenprogramma ontwikkeld voor excellente 
eerstejaars hbo-Analytische-Chemiestudenten. Dit 
programma is gestart in collegejaar 2011 – 2012 en 
biedt excellente studenten de beurs aan vanaf het 
tweede jaar van de vierjarige Bachelor-opleiding. 
Onderdeel van het programma, waarvoor studenten van 
alle hbo-instellingen zich kunnen aanmelden, is een 
honoursclass en een zomerprogramma. 

In het collegejaar 2012 – 2013 is dit programma 
uitgebreid naar het universitair onderwijs. Excellente 
universitaire Bachelor-afgestudeerden kunnen 
een beurs krijgen voor de tweejarige Analytische 
chemie Master-opleiding. In het collegejaar 2012-
2013 is de VNCI van start gegaan met een Topsector 
chemiebeurzenprogramma voor excellente eind-
examenleerlingen van het middelbaar onderwijs 
die scheikunde gaan studeren aan een universiteit.  
Het programma is gestart als een Pilot aan de 
Universiteit van Utrecht, met 5 bursalen. Beide beurzen 
worden voortaan aangeboden als onderdeel van de 
Topsector chemiebeurzen. De beurzen worden door 
chemiebedrijven (groot en MKB) betaald.

Resultaten:
In het collegejaar 2013 zijn er vijfendertig tweedejaars 
Bachelor hbo-studenten en vijf wo Master studenten met 
een COAST-beurs voor Analytische chemie. Daarnaast 
zijn er vijf eerstejaars Bachelor wo-studenten met een 
beurs voor een brede chemieopleiding. 

Nu verder:
Het Topsector chemiebeurzenprogramma heeft de
ambitie om met 45 nieuwe beurzen per jaar door te 
groeien. In 2014 beslist VNCI over voortzetting van de 
brede chemiebeurs naar de Masterfase. 
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9. Kennisdeling

A. Bèta Techniek Loket – KNCV
Om het bedrijfsleven te voorzien van goed opgeleide 
starters is een goede aansluiting van onderwijs op de 
wensen van de arbeidsmarkt van groot belang.

Kleine bedrijven hebben minder behoefte aan langdurige 
of frequente relaties met het onderwijs. Het aangaan 
van incidentele samenwerkingen, bijvoorbeeld in de 
vorm van gastlessen of projectopdrachten, is vaak wel 
interessant voor deze bedrijven, en eveneens voor het 
onderwijs.

Om in te spelen op deze mogelijkheden heeft de 
KNCV het Bèta Techniek Loket opgericht (http://www.
betatechniekloket.nl). Het Bèta Techniek Loket is een 
digitale omgeving waarin onderwijsinstellingen naar 
vakexperts in het bedrijfsleven kunnen zoeken om hen 
te ondersteunen bij het onderwijs of om projecten aan te 
vragen. Op basis van doelgroep, regio, chemische kennis 
en soort vraag, worden deze vakexperts uit een database 
geselecteerd om de scholen te ondersteunen bij hun 
vraag. De KNCV heeft het initiatief uitgezet bij haar leden 
met de oproep om zich hiervoor beschikbaar te stellen, 
hetzij als gastspreker of voor projectopdrachten.

Resultaten:
Ruim 300 leden van de KNCV hebben zich op persoon-
lijke titel aangemeld bij het Bèta Techniek Loket. 
Communicatie via verschillende mediakanalen over het 
initiatief spoort scholen aan om hier actief gebruik van 
te maken.

B. Talentinuitvoering – VAPRO & KNCV
Om (aankomend) studenten inzicht te geven in de 
mogelijkheden die chemische opleidingen bieden en om 
werknemers te stimuleren zich door te ontwikkelen is 
de website talentinuitvoering (www.talentinuitvoering.nl) 
gemaakt met een overzicht van bedrijven  gerelateerd 
aan beroepen, opleidingen en nascholingen in de 
chemiesector.

Resultaten:
De website is gevuld met een zeer uitgebreide database 
van bedrijven, opleidingen en functies. Om het aantal 
bezoekers te vergroten is de website geoptimaliseerd 
voor zoekmachines (SEO).

Vanuit meerdere invalshoeken kunnen opleidingen, 
functies en werkgevers aan elkaar verbonden worden. 
Ook wordt er aandacht gegeven aan hoe men kan 
doorgroeien en welke opleidingen en nascholingen door 
welke instanties aangeboden worden. 

C. Nu verder:
Beide websites hebben continue onderhoud nodig 
om het succes te vergroten. De KNCV werkt samen 
met de Bèta Regionale Steunpunten om het Bèta 
Techniek Loket uit te breiden met leden van andere 
beroepsverenigingen en het gebruik ervan promoten en 
daar waar nodig uit te breiden. Talentinuitvoering is door 
VAPRO overgedragen aan het Opleidingsfonds voor de 
Procesindustrie. OVP en de KNCV werken samen verder 
aan het onderhoud en verbetering van de site.
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10. Centres of Expertise & Centra 
voor Innovatief Vakmanschap

Algemeen:
Eind 2010 riepen het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie  en het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap de topsectoren op om publiek-
private samenwerkingsverbanden aan te gaan met 
onderwijsinstellingen in het mbo en het hbo. Consortia 
van onderwijsinstellingen, bedrijven en andere partners 
dienden daartoe ieder een business case in voor een 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap (mbo) en/of 
Centre of expertise (hbo).

Chemie diende zes voorstellen in voor een Centrum voor 
Innovatief Vakmanschap waarvan er twee zijn gehono-
reerd. Voor een Centre of Expertise diende chemie 4 
voorstellen in waarvan een werd gehonoreerd. In de 
tweede ronde in 2012 zijn alle drie voorstellen van 
chemie voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
gehonoreerd. Ook de drie voorstellen voor een Centre of 
Expertise zijn toegekend.

A. Centrum voor Innovatief vakmanschap IJ5 Lab
IJ5 Lab is een samenwerking tussen ROC Rijn IJssel, 
ROC de Leijgraaf, de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) en diverse bedrijven uit de regio. 
Samen zetten deze organisaties zich in voor een 
regionale kennisinfrastructuur en investeren ze in 
vakmanschap door de vernieuwing en verbetering van 
het initieel onderwijs, cursussen en contracten in het 
kader van leven lang leren. 

B. Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)
Hogeschool Zuyd heeft samen met de ROCs  Arcus en 
Leeuwenborgh een voorstel ingediend voor een Centre 
of Expertise gecombineerd met een Centrum voor 
Innovatief Vakmanschap voor vergaande samenwerking 
om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen. 
De aanvraag is gehonoreerd en het opgerichte centrum 
heeft de naam CHILL gekregen. CHILL is gevestigd op de 
Chemelot Campus, een unieke locatie op een voormalig 
industrieterrein van DSM waar veel kleine chemische 
bedrijven gevestigd zijn. 
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C. Resultaten:
De centra dragen bij aan de uitwisseling van kennis 
en toepassingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er 
zijn verbeteringen doorgevoerd om het onderwijs te 
ontsluiten voor alle (aankomende) medewerkers. Zo is 
er bij CHILL nu een busverbinding (etc.) geopend die het 
voor studenten eenvoudiger maakt om op de Chemelot 
campus te komen. Ook is er ook een goede onderwijs- 
en onderzoeksinfrastructuur aangelegd waar studenten 
van mbo- en hbo-instellingen, samen met ondernemers, 
werken aan onderwijs, innovatie en toepassingen in het 
bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is een opdracht 
van een onderneming in de voedingsmiddelenindustrie. 
Voor deze opdrachtgever wordt een mechaniek/techniek 
ontwikkeld waarmee antioxidanten op een stabiele 
manier door het lichaam getransporteerd kunnen 
worden en vervolgens op de juiste plaats in het lichaam 
hun werk kunnen doen. Bij het IJ5 lab zijn verkorte 
onderwijsroutes ontwikkeld voor mbo studenten.

D. Nu verder:
De centra zijn vooral gericht op het lange termijn doel 
van uitwisseling van kennis en innovatie tussen werkveld 
en onderwijs. De eerste ervaringen zijn positief. 
De nieuwe Centra voor Innovatief Vakmanschap die 
in 2013 van start zijn gegaan zijn ‘Procestechniek en 
Maintenance Rijnmond’ waarin alle drie Rotterdamse 
mbo-instellingen: STC, Albeda en Zadkine, deel-
nemen; ‘Polymeren en Nieuwe Materialen’ aan het 
Deltion College in Zwolle; en ‘Biobased Economy’ aan 
het ROC West Brabant. Chemie is momenteel koploper 
in aantal Centra voor Innovatief Vakmanschap.

De nieuwe Centres of Expertise zijn: Avans Hogeschool 
met het thema ‘Biobased Economy’; hogescholen 
Stenden en Windesheim met ‘Smart Polymeric 
Materials’; en Hogeschool Rotterdam met ‘Sustainable 
Mainport Innovation’. 

De Centra voor Innovatief Vakmanschap en de Centres of 
Expertise zullen worden gekoppeld aan het 
innovatienetwerk van de Topsector chemie.

11. Conclusie

De Roadmap Human Capital Chemie heeft twee 
doelstellingen voor chemie in het onderwijs. Dit is het 
verhogen van de kwantiteit van studenten in bètastudies 
en specifiek in chemieopleidingen en het verbeteren van 
de kwaliteit van het onderwijs zelf. Projecten die chemie 
in het onderwijs promoten, van basisscholieren tot 
universitaire studenten, zetten chemie doorlopend op de 
kaart als aantrekkelijke sector om in te werken. 

Nieuw ontwikkeld lesmateriaal wordt ingezet in 
de verschillende opleidingen, docenten passen 
nieuwe lesmethodes toe, coachen andere docenten 
in het proces om dit ook te doen. Docenten lopen in 
toenemende mate stages in het bedrijfsleven en nemen 
praktijkvoorbeelden mee om het onderwijs verder te 
verbeteren.
De Roadmap Human Capital Chemie begint vruchten af 
te werpen. De instroom in relevante bètastudies neemt 
toe en er is betere afstemming tussen het onderwijs en 
de industrie. 
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Ondernemerschap
1. Achtergrond

Innovatie is van levensbelang voor een gezonde 
en competitieve chemiesector. Helaas zullen veel 
goede ideeën nooit het levenslicht zien, bijvoorbeeld 
omdat uitvinders niet goed kunnen inschatten wat het 
potentieel is van hun idee. Andere belemmeringen 
zijn een onvermogen om kennis te vertalen naar 
concrete toepassingen, een gebrek aan commerciële 
ambities en een gebrek aan kennis van de markt. Voor 
de Chemie is de relatief grote kapitaalbehoefte en de 
daarmee verbonden risico’s een extra belemmering tot 
ondernemerschap.

Onderzoek toont dan ook aan dat er relatief weinig 
bedrijven starten in de chemie. Het middelbaar en hoger 
onderwijs besteedt wel in toenemende mate aandacht 
aan ondernemerschap, maar hier nemen relatief weinig 
chemiestudenten aan deel, zo blijkt uit ander onderzoek. 
Omdat innovatie van levensbelang is voor de toekomst 
van de chemiesector, is het van groot belang om 
ondernemerschap in de chemie te stimuleren. 

Met verschillende initiatieven van KNCV en DPI Value 
Centre is het ondernemerschap onderzocht onder 
studenten en werknemers en zijn vervolgens projecten 
uitgevoerd om het te stimuleren. Tijdens verschillende 
evenementen voor studenten zijn de mogelijkheden 
van ondernemerschap besproken en is er coaching aan 
startende ondernemers aangeboden, zowel voor de 
zakelijke als technische kant van het ondernemen in de 
chemie. 

Ondernemerschap binnen bedrijven zelf wordt weinig 
gestimuleerd, terwijl dit van grote waarde kan zijn voor 
dit bedrijfsleven. Om ook werknemers te stimuleren 
zelf met hun ideeën aan de slag te gaan zijn diverse 
activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep. 
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2. Bevordering en steun aan 
starters in onderwijs en industrie

A. Onderzoek naar drempels voor starters – KNCV

Een onderzoek in opdracht van de KNCV onder recent 
gestarte ondernemers bracht de drempels die jonge 
startende ondernemers ervaren in kaart.

Resultaten: 
Uit het onderzoek blijkt dat startende ondernemers 
vooral moeite hebben met de financiële, zakelijke en 
juridische kanten van het ondernemerschap. Ook blijkt 
dat vooral universiteiten een broedplaats voor starters 
zijn en dat zij hier vaak nog komen om gebruik te 
maken van de faciliteiten of om samen te werken met 
de studenten.Er blijken verschillende (commerciële) 
instanties te zijn, die zich gespecialiseerd hebben in het 
begeleiden van technische of chemische starters. 

B. Onderzoek naar ondernemerschap in het onderwijs 
– KNCV

Een uitgebreid onderzoek binnen mbo-, hbo- en wo-
instellingen bracht in kaart in welke mate het onderwijs 
ondernemerschap behandelt. Door middel van interviews 
werd bekeken in hoeverre dit onderwijs vervolgens 
aansloot op ondernemerschap binnen de chemiesector. 

Resultaten:
Het aangeboden onderwijs over ondernemerschap is 
meestal niet specifiek op de chemiesector gericht, maar 
op een bredere doelgroep. In een paar gevallen was 
dat onderwijs wel speciaal gericht op de technische 
opleidingen. De deelname van chemiestudenten aan dit 
onderwijs bleek in verhouding laag te zijn. Hiervoor is 
geen duidelijke reden gevonden.

In het buitenland blijken wel cursussen voor onder-
nemerschap speciaal voor chemici aangeboden te 
worden, onder andere in de vorm van een wedstrijd 
waar ook bedrijven bij betrokken zijn of via een 
summerschool. 

C. Ondernemerschap binnen bedrijven – DPI Value 
Centre

Als eerste stap werd er een kleinschalig onderzoek 
gedaan naar het stimuleren van ondernemerschap 
binnen ondernemingen. Door middel van interviews bij 
een aantal grotere chemische ondernemingen is in kaart 
gebracht hoe het ondernemerschap bij werknemers en 
ex-werknemers wordt gestimuleerd. 

Uit het onderzoek bleek dat daar waar de bedrijven 
zelf vinden dat zij het ondernemerschap stimuleren, 
de onlangs gestarte ondernemers aangeven weinig 
medewerking te hebben ervaren vanuit hun bedrijf. 
Ook is getoetst wat ondernemers zelf als drempels 
ervaren voor het starten van een eigen bedrijf.

Na dit onderzoek volgde een project dat nieuwe
bedrijvigheid binnen bedrijven stimuleerde. 
Uitgangspunt daarbij was dat er vaak onbenutte ideeën 
en toepassingen binnen bedrijven zijn die bij meer 
aandacht kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid. 
Doelgroep van het project was het MKB in de kunst-
stofverwerkende sector. Na voorselectie bleven drie 
bedrijven over die hun medewerking aan dit project 
wilden verlenen. Uiteindelijk is bij een bedrijf het 
project afgerond. 

Resultaten:
Het project is succesvol ingezet binnen het 
participerende bedrijf. Het bedrijf heeft een paar 
aanbevelingen opgepakt. Zo richt het bedrijf zich sinds 
kort ook op een nieuwe markt die zonder deelname aan 
dit project niet als potentiële markt herkend was.  

De methode wordt inmiddels ook door andere 
organisaties toegepast, onder meer door Syntens. 
Bedrijven kunnen bij Syntens terecht als ze interesse 
hebben om een soortgelijk project op te zetten.
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D. Voorlichting – DPI Value Centre

DPI Value Centre heeft regionale bijeenkomsten (Den 
Haag, Amsterdam, Geleen, Zwolle) georganiseerd 
om ondernemerschap bij potentiële starters te 
stimuleren. Enkele tientallen mensen deden mee aan 
elke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten deelden 
ondernemers die 3-5 jaar geleden waren gestart, 
hun ervaringen met de deelnemers. Een panel van 
onafhankelijke experts op het gebied van financiën, 
innovatie, octrooien en marketing beantwoordden 
vervolgens vragen van de deelnemers. Regionale 
investeringsmaatschappijen, Syntens, de Kamer van 
Koophandel, een octrooibureau, investeerders, de KNCV 
en Kivi/Niria maakten deel uit van het expertpanel. 

Om studenten en werknemers in de chemie verder te 
interesseren voor het ondernemerschap heeft DPI Value 
Centre jaarlijks deelgenomen aan een aantal relevante 
carrièrebeurzen (Utrecht, Leiden, Maastricht, Enschede) 
en zijn er bij diverse relevante beurzen lezingen 
gehouden. 

Resultaten:
De activiteiten hebben geleid tot verdere oriëntatie op 
het ondernemerschap door in totaal negenendertig 
pre-starters. Van hen zijn er negentien inmiddels een 
eigen bedrijf gestart. Duidelijk is dat er een groeiende 
interesse is voor het beginnen van een bedrijf bij 
studenten, met name onder hbo-studenten. Vaak 
gebeurt dit nadat er eerst enige jaren ervaring is 
opgedaan in het bedrijfsleven. 

E. Coaching - DPI Value Centre

De geïnteresseerde pre-starters uit de regiobijeen-
komsten en beurzen hebben allen een of meer 
coachingsgesprekken gehad. Dit heeft geleid tot 
negentien startende ondernemers die begeleid worden 
in de beginfase van hun bedrijf. Als technologisch 
ondernemer zijn, naast goede technische kennis, een 
aantal ondernemersvaardigheden belangrijk, met name 
ook commerciële vaardigheden. Zo is het bijvoorbeeld 
moeilijk om een balans te vinden tussen enerzijds 

doorontwikkeling van technologie of product en 
anderzijds de verkoop van het eerste product. 

Bovendien heeft een starter in de chemiesector vaak een 
langere opstartfase en met hogere kapitaalinvestering-
en. Er wordt samen met COCI-locaties, Innovation Labs 
en regionale ontwikkelingsmaatschappijen gewerkt aan 
een oplossing voor deze opstartproblemen. 

Resultaten:
De starters kregen een jaar lang begeleiding van 
professionele coaches en deskundigen. Dit heeft 
de slaagkansen aanzienlijk vergroot. De coaching-
activiteiten worden voortgezet door het innovatie-
netwerk van de Topsector chemie.

F. Workshops - DPI Value Centre

Uit de eerder genoemde regiobijeenkomsten en de 
uitgevoerde onderzoeken bleek dat een grote groep 
starters vooral behoefte heeft aan ondersteuning op het 
gebied van financiën en Intellectual Property. Om in deze 
behoefte te voorzien zijn workshops georganiseerd. 

Resultaten:
Deelnemers kregen informatie en tips voor start-ups 
in de chemie, deelden onderling ervaringen en kregen 
persoonlijk advies van experts. De workshops worden 
voortgezet door DPI Value Centre.
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G. Zelfscans - DPI Value Centre

Voor potentiële start-ups is ook een scan ontwikkeld 
die is aangepast naar de chemiesector. De scan wordt 
toegepast wanneer de beslissing wordt genomen om 
wel of niet te starten met een onderneming. De scan 
gaat in op de benodigde kwaliteiten voor het succesvol 
opstarten van een onderneming in chemie. 

Resultaten:
De scan is inmiddels tweemaal toegepast en kan 
in de nabije toekomst verder worden benut  in het 
innovatienetwerk van de Topsector chemie.

H. Nu verder:
Omdat de bijeenkomsten, voorlichtingen en coaching-
trajecten bewezen hebben hun vruchten af te werpen 
worden deze in de toekomst voortgezet en uitgebreid. 

3. Conclusie

Ondernemerschap in de chemiesector is van 
levensbelang voor de toekomst van de sector. Het is 
uiteindelijk innovatie die een bijdrage levert aan de 
winstgevendheid van bedrijven en aan de samenleving in 
de vorm van werkgelegenheid, betere producten en/of 
diensten. Uit de onderzoeken blijkt dat ondernemer-
schap in de chemiesector nog relatief weinig aandacht 
krijgt. 

Het is belangrijk om aandacht te blijven schenken aan 
ondernemerschap in de chemie, zowel in het onderwijs 
als in het bedrijfsleven. In het onderwijs gebeurt dit 
steeds meer, maar het bedrijfsleven blijft nog achter. 
Chemie-bedrijven kunnen een grotere bijdrage leveren 
aan ondernemerschap in chemie door dit meer binnen 
de eigen bedrijven te stimuleren en faciliteren.




