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Build Your Own Academy

Jouw eigen
professionaliseringstraject
- samen op maat gemaakt

Zelf een opleiding samenstellen gericht op jouw
specifieke (business)vraagstukken en professionele groei?
En die opleiding volgen op de momenten die jou het beste
uitkomen?
Dat kan bij Sioo’s Build Your Own Academy. Jij kiest een
slimme combinatie van verschillende workshops. Die vul je
aan met onze coaching en intervisie. Het resultaat: een
uitgekiend leertraject, volledig ingericht naar jouw wensen.

Hoe werkt het?
Tijdens een vrijblijvende intake gaan we uitgebreid met jou in gesprek
over jouw leerdoelen, vraagstukken, praktijksituaties en ambities. We
bespreken welke workshops en wat voor type coaching en intervisiegroep jou het meeste aanspreken. Op basis daarvan stippelen we met
jou een passend leertraject uit. Dat traject bestaat uit een ideale mix

van theorie, praktijk en mogelijkheden voor professionele groei. We
sturen jou vervolgens ons voorstel voor dit traject toe, met planning en
prijsopgave.
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Nieuwe inzichten gelijk uitproberen

Workshops vormen de basis
Samen met ons selecteer je ten minste drie workshops uit het
uitgebreide Sioo aanbod. De gekozen workshops vormen de basis
van jouw leertraject. Daarin ga je praktijkgericht aan de slag met
eigen casuïstiek. Jij analyseert, zoekt oplossingen. probeert ze direct
uit in jouw eigen werk en reflecteert daarop. Jouw vakkennis breidt
zich snel uit, terwijl je handelingsrepertoire aan impact wint. De
keuze aan mogelijke workshops is breed: van Effectief Veranderen
en Organisatiekunde tot Dealen met Belangentegenstellingen en
Adviseren. Ons workshopaanbod groeit continu mee met recente
inzichten in onze vier expertisegebieden: organiseren, veranderen,
leiderschap en adviseren, én met ontwikkelingen in de markt
en de samenleving.
De workshops duren twee tot vijf dagen, meestal verspreid over

enkele weken of maanden. Deze gaan bijna allemaal een aantal
keer per jaar van start, zodat jij kunt instappen wanneer jij dat wilt.
Kijk voor meer informatie op www.sioo.nl/opleidingen en vind een
overzicht van de workshops.

Een waardevol netwerk

Een intervisietraject voor meer bespiegeling
Ook intensieve intervisie maakt deel uit van jouw leertraject.
Sioo stelt de intervisiegroepen zorgvuldig samen en begeleidt
de bijeenkomsten, zes in totaal. Jouw intervisiegroep biedt tijdens
het leertraject een thuisbasis om op terug te vallen voor reflectie
en inspiratie. Dit is de plek waar veel inzichten samenkomen en
verder op hun plek vallen. Ook krijgt je toegang tot een digitale
leeromgeving, waar de groep discussies kan voortzetten. Veel van

onze intervisiegroepen kiezen ervoor om ook na een leertraject met
elkaar verder te gaan. Ze groeien uit tot een waardevol netwerk
van sparringpartners die elkaar steeds weer weten te vinden voor
feedback, uitwisseling en inspiratie.

Uitgedaagd worden om
stevig te reflecteren

Een eigen coach
Tijdens jouw leertraject word je intensief begeleid. Docenten, maar
ook zeker jouw intervisiebegeleider, dagen je uit tot stevige
reflectie. De intervisiebegeleider is namelijk ook jouw persoonlijke
coach. De individuele coaching bestaat uit twee gesprekken van
anderhalf uur. Jij bepaalt wanneer jij deze het liefst inzet en op
welke thema’s jij gecoacht wilt worden. Mogelijk heb je behoefte
aan schaduwadvies. Misschien heb je behoefte aan nog meer
persoonlijke reflectie of wil je sparren over jouw loopbaan. Sioo
beschikt over een breed netwerk van coaches met verschillende
specialiteiten. Dus mochten jouw thema’s toch vragen om een
specifieke expert, dan vinden we die zeker. En zijn twee gesprekken
niet voldoende? Uitbreiden kan natuurlijk. We informeren je graag
over de mogelijkheden.
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Wij kiezen de inhoud,
jij bepaalt het tempo

Sioo Special Tracks
Binnen Build Your Own Academy bieden we, naast de à la
carte mogelijkheden, ook tracks aan voor specifieke rollen,
vraagstukken of taken waar professionals in organisatie- en
veranderingsprocessen mee te maken krijgen.
Zo hebben we speciale tracks voor adviseurs en interimmanagers, en ook voor professionals die zich op de
organisatiekundige kant van de verandering willen richten.
De inhoud van deze tracks hebben wij samengesteld vanuit
onze visie op wat er nodig is om die rol of taak optimaal te
kunnen vervullen. Daarbij ben jij degene die het tempo, de
volgorde en het startmoment bepaalt. Om optimaal flexibel
te zijn, hebben we ook deze trajecten modulair opgebouwd.

Vind de verschillende tracks op www.sioo.nl/opleidingen

Nieuwe inzichten verbinden

Afronding
Gedurende het traject houd je een dossier bij waarin je reflecteert
op wat jij hebt geleerd. Op die manier kun je jouw bevindingen
vasthouden en weer inbrengen binnen de coaching en intervisie.
Zo vervlechten we met jou de nieuwe inzichten uit de verschillende
onderdelen van je leertraject.
De Academy rond je af in een eindgesprek met jouw intervisiebegeleider/coach. We staan stil bij de ontwikkeling die jij hebt
doorgemaakt en bij vragen waarmee je zelf verder aan de slag

gaat. We halen gezamenlijk het net op, bekijken de vangst en
blikken vooruit naar kansen in de toekomst.
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Voordelig geprijsd, gespreid betalen

Aanmelden en informatie
Bij Build Your Own Academy kies je een pakket dat past bij jouw leerwensen én bij jouw budget. Je betaalt gespreid, gekoppeld aan de
workshops. De prijzen van de workshops variëren. De kosten zijn
exclusief verblijf- en literatuurkosten. Sioo-opleidingen zijn vrijgesteld
van btw.
Neem je binnen 24 maanden ten minste drie workshops op in
jouw leertraject? Dan ontvang je een korting op de individuele
begeleiding, bestaande uit:

• twee coachingsgesprekken (van anderhalf uur)
• zes begeleide intervisiebijeenkomsten
• een eindgesprek

Vraag een gesprek aan
Neem contact op via +31 (0)30 2913000 of mail naar:
programmamanager Judie van Breukelen: breukelen@sioo.nl
programmacoördinator Anoek Huisman: huisman@sioo.nl
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Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar
maakt in veranderings- en organisatieprocessen. Sioo is in 1958 opgericht door de
Nederlandse universiteiten op initiatief van de organisatieadviesbranche.
Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het
relatief jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde verder helpt
ontwikkelen in de beroepspraktijk.

Sioo

Adres

Contact

Interuniversitair centrum
v oo r o r gani sa ti e – en ve ran der kunde

Stadsplateau 12
3521 AZ U tr e ch t

+31 (0)30 291 30 00
si oo @si oo .nl
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