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Bijeenkomsten, Workshops en Master Classes (BWM)
Stichting Burger bestaat uit de onderdelen Evenement (SBE), Onderzoek (SBO) en Acadmie
(SBA). De onderdelen van Stichting Burger Academie (SBA) steunen op drie afzonderlijke
pijlers van leerprocessen. Deze lopen in elkaar over of zijn deels overlappend. De Academie
maakt onderscheid tussen bijeenkomsten, workshops en master classes (BWM).
De Bijeenkomsten van SBA zijn in beginsel inleidend van aard en bedoeld ter introductie op
een bepaald onderwerp. Men kan op deze manier “ruiken” aan onderwerpen zoals
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Nadat men een bijeenkomst heeft bijgewoond,
zijn er twee opties. De eerste is dat men niet verder geïnteresseerd is in diepgang en besluit
het bij de introductiebijeenkomst te houden.
De tweede optie is dat men meer diepgang wenst en zich verder wil verdiepen en ontwikkelen
met betrekking tot een bepaald onderwerp. Men kan dan doorstromen naar een Workshop
en/of een Masterclass. Beiden zijn verdiepend van aard. Het verschil tussen een workshop en
een Masterclass is dat de workshops meestal van kortere duur zijn dan de master classes.
Een workshop beslaat meestal 1 dagdeel, en een Masterclass bevat als traject meerdere
dagdelen, verdeeld in een hele dag of meerdere dagdelen. Dit is afhankelijk van de wensen
van de opdrachtgever en de inpassingmogelijkheden..
Het SBA aanbod is divers en wordt in overleg aangepast op de doelgroep en de
doelstellingen van de organisatie. Regelmatig evalueert Stichting Burger het aanbod met haar
partners en met de deelnemers zelf om zo blijvend te optimaliseren.
Pijlers BMW:
De drie pijlers waarop BWM is gebouwd, zijn:
 Groepsprocessen
 Individuele ontwikkeling
 Ideëel en Samenleving burger proces
Doelgroepen:
Van het individu tot een bedrijf, van “inhouse” tot een open training, de academie biedt
regelmatig BMW onderdelen aan.





Burgers
Openbaar bestuur
Kennisinstellingen
Bedrijfsleven

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Stichting Burger Academie. Omdat service bij
Stichting Burger Academie hoog in het vaandel staat kunt u direct, zonder doorkeuzemenu, bellen.
Mocht u voorkeur hebben voor contact via email, gebruik dan de knop hieronder of stuur een bericht
naar academie@stichtingburger.nl.
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