Executive Network

Partners in verbetering

Als leidinggevende in het onderwijs hebt u
regelmatig te maken met lastige vraagstukken en
dilemma’s. Zou het niet boeiend en nuttig zijn om
ervaringen uit te wisselen met collega’s van
andere scholen? En om inspiratie op te doen om
die vraagstukken op te lossen?
BMC creëert voor u en uw collega’s het platform
voor ontmoeting en wederzijdse inspiratie: het
Executive Network Onderwijs. Dit Executive
Network brengt talenten, ambities en good
practices van leidinggevenden en kader bij elkaar.
Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan
de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. U
wordt van harte uitgedaagd om deel te nemen aan
dit professionele exclusieve netwerk.

∙ U
 bent ambitieus, enthousiast
en leergierig.
∙ U
 durft binnen de netwerkgroep eigen
praktijkvoorbeelden in te brengen en
uw zorgen of knelpunten te delen met
de groep.
∙ U
 wilt een duurzame verbinding aangaan
met professionals uit andere organisaties.
∙ U denkt in kansen en mogelijkheden.
∙ U
 luistert en reageert vanuit een
positief kritische houding op de inbreng
van collega’s.

Wat biedt BMC?

De formule van de bijeenkomsten

Uw Executive Network Onderwijs bestaat uit
maximaal vijftien leden uit alle windstreken
van het land. De netwerkgroepen zijn min
of meer homogeen: primair onderwijs,
voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en
beroepsonderwijs. Drie keer per jaar organiseert
en verzorgt BMC voor elke groep een middag
en avond in een bijzondere omgeving, vaak in
het midden van het land. Boeiende thema’s voor
leidinggevenden komen op een creatieve en
interactieve wijze aan de orde, onder deskundige
leiding. Door het kleine aantal leden is ieder
netwerklid intensief betrokken bij de uitwisseling
van ideeën. De vierde bijeenkomst maakt de
verbinding tussen alle netwerkgroepen. Zo bieden
wij de meerwaarde die ontstaat door gebruik te
maken van elkaars netwerk, kennis, ervaring en
(eventueel) diensten.

Elke bijeenkomst begint met informeel bijpraten
en informatie delen. In het formele deel neemt
een expert uit het onderwijs of een totaal andere
discipline u mee in zijn of haar vakgebied. Tijdens
het diner kunt u hierover informeel doorpraten
en uw persoonlijke casuïstiek aan de orde stellen.
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vindt
een individueel oriëntatiegesprek plaats met een
adviseur van BMC, die tevens begeleider is van
een van de netwerkgroepen. Deze begeleider kan
zo bijdragen aan uw optimale introductie binnen
uw Executive Network.

Voor wie?
Het Executive Network is bij uitstek voor u als leidinggevende of stafmedewerker bedoeld, wanneer u
zich kunt vinden in de volgende kwalificaties:

Uw investering
Op basis van een intakegesprek wordt vastgesteld
of er een wederzijdse match is tussen u en het
netwerk. Indien de match aanwezig is, verbindt u
zich voor de duur van een cursusjaar aan een van
onze netwerkgroepen van het Executive Network,
voor een eenmalige bijdrage van € 500,- per jaar
(incl. BTW).

Meer informatie en contact
Interesse in deelname aan het Executive Network? Kijk voor meer informatie op
www.bmc.nl/executive-network of neem contact op met senior adviseur Jurgen
Weijers om een intakegesprek te plannen met een van de begeleiders van de
netwerkgroepen.

Jurgen Weijers
senior adviseur
06 - 10 05 75 62
jurgen.weijers@bmc.nl
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