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Dagindeling Opleidingen & Leergangen BCM Academy (Alle Editions 2022)
Meerdaagse Opleidingen en leergangen

Overzicht dagindeling (Illustratief)

(Opleidingen & Leergangen)

De dagindeling van meerdaagse opleidingen en leergangen, zowel in het
‘Insight Center als ‘Inhouse’ varianten kennen een zogenoemde Nine To
Five indeling. Dit betekent minimaal 6 contacturen (netto) per dag (de
‘dagorde’). Deze netto uren worden opgenomen binnen het (PE) educatie
overzicht van deelnemer/student. De contacturen kunnen aangevuld
worden met zelf studie inzet afhankelijk van de modules en/of de
opleiding/leergang en/of blended learning.

Tijd (dagorde)

Vorm

Aard & Kader

09.00 uur

Kennisoverdracht
Knowledge Burst

Theoretisch Kader
Module Specifiek

Kennisoverdracht
Knowledge Burst

Theoretisch Kader
Vak Specifiek

De dagstructuur is altijd gevormd door een afwissende overdracht
methodieken hetgeen betekend dat theorie en ‘knowledge bursts’
afgewisseld worden met interactieve sessies. Dit volgens standaard
toegepaste modellen voor effectieve kennisoverdracht en ervaringsleren.
Het iteratieve aspect vormt de versnelling van kennisadaptie.

11.00 uur

Kennisoverdracht
(Delen & Weten)

Theoretisch Kader
Competentie gericht

12.00 uur

(Korte) evaluatie

Recap ochtend
module

12.15 uur

‘Working Lunch’

13.00 uur

Proces Content
interactieve insight

Proces Kader
Module Specifiek

Skills Transfer Modellen
Interactief

Proces Kader
Vak Gericht

Report Out
Interactief delen

Recap vak &
Theoretisch Kader

09.55 uur
Break
10.00 uur
10.55 uur
Break

De daginzet is bepaald op ‘Fifty Five’ en ‘Ninety Nine’. Dit betekent dat de
theoretische (kennis) overdracht 55 minuten clusters kent met een korte
break van 5 minuten. De interactieve sessies hebben een doorloop van 90
minuten en een break van 9 minuten en zijn altijd modulair opgebouwd.
Alle inzet is bepaald op dagdelen. De ‘dagorde’ bestaat binnen alle
opleidingen uit 2 dagdelen (van. Globaal drie netto uren in de ochtend en
drie in de middag. Mogelijke uitloop per 30 minuten kan in de middag
mogelijk zijn.
Elk dagdeel wordt afgesloten met een korte evaluatie. Deze evaluatie/recap
en de B&C’s (Benefits & Concerns) worden per groep en/of individueel
geregistreerd en kunnen resulteren in aanpassing/aanvulling of verdieping
binnen de module(s).
Lunch & Breaks worden idealiter binnen het team genomen. Er is ruimte
voor telefoongesprekken of andere dwingende/dringende zaken. Bij
voorziene langere inactieve deelname is het wenselijk dit vooraf te melden
bij de docent/trainer.
De lunch wordt binnen de ‘dagorde’ als een ‘working lunch’ beschouwd.
‘Ervaringsdelen’ en ‘ervaringsweten’ is daarbinnen een aspect. Alle
dagopleidingen binnen BCM Academy zijn ‘Fully Catered’. Dit omvat ook de
avond en dagrandmodules.
Mobilteit & Hospitality kan zowel binnen de meerdaagse, als de enkel
daagse trainingen/opleidingen van belang zijn. Naast ‘eigen vervoer’ is het
mogelijk, indien gereisd wordt met openbaar vervoer, van en naar de
‘Insight Centers’ van BCM Academy gebruik te maken van ‘Shuttle Services’
en/of ‘Stay Over Facilities’. BCM Academy heeft hiertoe afspraken met een
selectie van Hotels in de directe omgeving.
Meer informatie middels: Info@bcmacademy.nl of via het algemene
nummer 0 341 410 914. BCM Academy ‘Insight Center’ Nunspeet is
éénvoudig met OV bereikbaar. Informeer hiervoor www.ns.nl/reisplanner
Deelnemers van Dagdeeltrainingen & Opleidingen kunnen indien gewenst
gebruik maken van dezelfde faciliteiten als deelnemers van de meerdaagse
leergangen. Zie hiervoor ook de ‘Fact Sheets’ van de desbetreffende
opleiding.
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11.55 uur
Break

14.30 uur
Break
14.40 uur
16.10 uur
Break
16.15 uur
17.00 uur

Modulariteit & differentialiteit staan centraal binnen de dagorde van alle
leergangen en opleidingen met een meerdaagse doorlooptijd. Afhankelijk
van de leerdoelen en de aard van de opleiding vormen specifieke
leer/oefen en skills ontwikkeling een essentieel onderdeel van de
professionalisering binnen het vakgebied. Deze kunnen ook ‘custom’ en
‘inhouse’ geboden worden.
Overzicht Facultatieve modules/ Skill Sets (een Selectie)
Tijd/dagorde
Variabel

(Illustratief)

Title & Vorm

Aard & Kader

Duur:55 tot 90 min.

Assessments Individueel
of Groep (BCM)

Waardering
Kennisniveau BCM

Duur:90 min.

Organisational Behavior
BCM (Interactief)

BCM maturiteit &
Attitude

Duur:2x55 min.

Wet, en regelgeving,
normenkaders
Interactief

Theoretisch Kader,
Vak Toepassing
Specifiek

Duur:2x55 min.

Lean/Agile BCM
Modellering (Stage 1)

Light BCM Modellen
&
Toepassingsrelevantie

Duur:2x90 min.

BCM Consulting Skills
Reflecteren/Consulteren

Ervarings Kader BCM
Competentie gericht

Duur: 2x55 min.

BCM Auditing (Stage 1)
Interactief (deelsessie)

Borging, Testen,
Onderhoud BCM
Proces gericht

Duur:2x55 min.

BCM Competence
Management
(interactief)

BCM Bekwaamheid
& ervaringskaders
(specifiek)

Duur:90 min.

BCM Modellen &
Sjablonen (Stage 2)

Modelhantering BCM
Specifiek

Duur: Dagdeel (4 uren)

Insights & Tracks (Vak
Specifieke
fundamentals)

Module Specifiek
BCM
Per Topic
Kennisbased

Opleidingen/Leergangen (meerdaags)

