Ontdek de veelzijdigheid van CVI

Conferenties

Gnimmel

Het Consortium voor Innovatie heeft als doel het bij elkaar brengen van mensen vanuit diverse onderdelen van organisaties,
het ‘koppelen’ van mensen uit verschillende werkvelden en het zorgen dat mensen van binnen de organisatie in
contact gebracht worden met mensen van buiten. Dit kunnen klanten en stakeholders zijn, maar ook deskundigen
en prikkelende sprekers vanuit zeer diverse terreinen.
Gericht op de mens als belangrijkste bron, waarbij ruimte in de brede zin centraal staat: het bieden van fysieke, virtuele
en ook mentale ruimte waarin mensen met elkaar kennis en concepten kunnen creëren, delen en benutten.
Denken en doen combineren in een aanpak waarin het bereiken van concrete resultaten het uitgangspunt is.
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Expedities

Conferenties

Deelnemers die met elkaar, in een contextrijke omgeving,
dingen willen ontdekken gericht op een persoonlijke leervraag.
Centraal thema is mogelijk, maar ondergeschikt aan de indivuele
leervraag. Met gidsen die zich vooral bezig houden met de ondersteuning van de zoektocht, niet in het aandragen van kant en klare
oplossingen. Deelnemers zijn individuen die een sterke focus hebben
op hun eigen vraagstelling waardoor ze zullen “vinden” en niet alleen “zoeken”.

Dé CvI conferenties zijn een begrip bij de MBO instellingen.
De laatste jaren zelfs uitgegroeid tot het meest toonaangevende evenement van
MBO-Nederland. De doelgroep van Dé CvI conferenties is van Colleges van
Bestuur, afdelingsmanagers, directeuren, praktijkopleiders tot docenten.
Een CvI conferentie kent een deelnemersverhouding van 85% uit
MBO instellingen en 15% overig. Voor en door professionals
in het middelbaar beroepsonderwijs.

Je moet een open houding hebben, durven het avontuur aan te gaan en een
actieve bijdrage leveren aan de probleemstelling van de andere expeditieleden.
Jobshadow en een stadsexpeditie kunnen onderdeel van het programma zijn.

Kennisdeling is het sleutelwoord. In 2 dagen tijd
wisselen professionals in ongeveer 300 workshops
kennis, vaardigheden, valkuilen en successen met
elkaar uit.

Eerdere expedities: Manchester, Toronto, Edinburgh, Gent, Dublin, Birmingham

Innovatiehuis

Gnimmel

Omdat we er voor het hele onderwijs zijn kun je bij ons terecht
en wel in het Innovatiehuis! Het Innovatiehuis staat in de sector
bekend als ontmoetingsruimte voor initiatieven en reflectie.
Er zijn sessieruimtes, een huiskamer en een werkruimte van het
CvI waar het vaste personeel een basis heeft. De CvI activiteiten
worden van hieruit georganiseerd. Het is een huis dat het midden
houdt tussen woonhuis en een atelier.

Een werkbijeenkomst van professionals uit alle lagen van de organisatie, die met
elkaar samen werken aan hetzelfde doel.
Voorbeeld:
We willen op een positieve manier aan het werk om
onderwijsmogelijkheden te realiseren binnen het
bestaande bestel maar daar wel de uitdagingen
opzoeken. Initiatief komt van Jeanette Noordijk
(voorzitter CvB Koning Willem I College en
Paul Oomens, directeur MBO raad).

Het Innovatiehuis: voor bijeenkomsten, teambuilding – schooljaarafsluiting - nieuwe initiatieven, losmaken van ingewortelde
denkpatronen.

Themabijeenkomsten

Teamdag

Rond een actueel thema in de MBO sector zoekt het Consortium voor Innovatie
een aantal sprekers bij elkaar, die een interactieve middag vullen met
workshops en presentaties, soms een brainstorm, hands-on en
verdiepingsactiviteiten voor een groep van 15 tot 50 personen.
Het CvI faciliteert de bijeenkomst (op informele en ongedwongen
wijze) en werft deelnemers via nieuwsbrieven naar de doelgroep
van de Themamiddag.

Dat gaat naar Den Bosch toe... met je team, afdeling, collega’s etc.
voor een teamdag die volledig gefaciliteerd wordt (procesbegeleiding,
organisatie, ruimte en catering ) Het Innovatiehuis ligt in de prachtige
stad ’s-Hertogenbosch op 5 minuten lopen van het station.

Tussen de programmadelen van de Themamiddag door
kunnen de deelnemers netwerken en de bijeenkomst
wordt afgesloten met een netwerkborrel in de Huiskamer. Het onderlinge ontmoeten van collega’s wordt
door de deelnemers als één van de succesfactoren
genoemd.

Beleef ‘s-Hertogenbosch vanaf de waterkant, er zijn verschillende
mogelijkheden om met een boot de stad te verkennen. Wandelend
door de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, langs de overgebleven vestingmuren
en vestingwallen. Laat je verrassen door de historische binnenstad met zijn
bezienswaardigheden.

Battles

Pop-up innovatiehuis

Battles kunnen wij zowel voor één MBO instelling als meerdere
instellingen organiseren. De pareltjes aan ideeën binnen MBO
instellingen krijgen de tijd en ruimte om het idee uit te werken.
Vaak wordt er aan de Battle een prijs gekoppeld maar de
grootste prijs is volgens de deelnemers: ongestoord hun idee
uitwerken met professionals en vakgenoten.

Een pop-up Innovatiehuis is een tijdelijke in gebruik genomen
ruimte waar het concept van het Innovatiehuis toepast wordt.
Landelijke bijeenkomsten nu eens in de eigen regio. Met een
pop-up huis creëren we een inspirerende ruimte die een
impuls geeft aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio.
Pop-up Innovatiehuizen; Wehe-den Hoorn, Wateringen

Battles; Noorderpoort, VMBO, HBO
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