DNM

Infosheet 2018
De Nieuwe Meso
DNM legt verbindingen tussen theorie en praktijk, idee en
uitvoering, het macro-, het meso en het microniveau, buiten en
binnen, wat er is en wat er zou kunnen of moeten zijn. DNM sluit
aan bij de actualiteit. Niet door vluchtig mee te gaan in de hectiek
en de hypes van alledag, maar juist door de tijd te nemen voor
actuele en relevante onderwerpen, die gedegen en uit meerdere
perspectieven te behandelen en soms van een relativerende
knipoog te voorzien.

Website:
www.denieuwemeso.nl
Twitter:			
www.twitter.com/denieuwemeso

•

Ruim 30 organisaties, met name onderwijsinstellingen, hebben een
IP abonnement waardoor het hele netwerk van deze organisatie
toegang heeft tot de content
Het platform wordt op jaarbasis door 600.000 mensen bezocht.
Deze zijn verantwoordelijk voor 70.000+ downloads.

vakblad over onderwijs en leiderschap

Versterking medezeggenschap
Als schoolbestuurder heb je de bestuurlijke zorgplicht om de medezeggenschap binnen je organisatie optimaal
te laten verlopen. Dit doe je o.a. door de organen voor medezeggenschap goed in positie te brengen, door
informatie zodanig aan te leveren dat de medezeggenschap haar taak optimaal kan vervullen en door scholing,
training en evaluatie het functioneren van de medezeggenschap te stimuleren.

Belangrijke data
Editie:
2018-01
2018-02
2018-03
2018-04

Knelpunten medezeggenschap:

Doelen sterke medezeggenschap:

relatie tot de bestuurlijke horizontale dialoog;
- scholing in actuele wettelijke taken en
bevoegdheden en onderwijswetgeving.

overleg met het intern toezicht;
- coaching van voorzitter en/of leden (G)MR;
- ondersteuning bij cruciale besluitvormingstrajecten (overdracht, fusie e.d.).

■ wantrouwen t.a.v. het wederzijds functioneren;
■ draagvlak voor en kwaliteit van besluitvorming;
Thema:		
Aanleverdatum:
Verschijning:
■ een (G)MR die niet voldoende (representatief)
■ evenwichtige verhoudingen in de organisatiebemenst en voor haar taak toegerust is;
structuur en -cultuur;
■
onduidelijkheid
over
rollen,
taakopvatting
en
■ versterking van onderwijskwaliteit.
Governance
6 februari		
6 maart
wederzijdse verwachtingen.
Staalkaart van de
8 mei		
5 juni
Dus uitdagingen zijn:
Hoe organiseer je constructief mee- en tegendenken vanuit de medezeggenschap? Hoe zorg je dat leden van de
onderwijsinnovatie			
(G)MR voor hun taak zijn toegerust? Hoe draag je zorg voor betekenisvolle contactmomenten tussen intern toezicht
en (G)MR?
Professionaliteit
28 augustus
25 september
BMC Advies ondersteunt de medezeggenschap:
van leraren			
Inrichting: structuur, procedures, afspraken
Uitvoering: cultuur, gedrag, dialoogvoering
- ontwikkelen van een medezeggenschapsvisie;
- ontwikkelen van een werk- en toetsingskader;
n.n.b. 		
13
november
- procesbegeleiding bij een (zelf)evaluatie of
- realiseren
van contact met de achterban in 11 december

Direct ondersteuning of meer informatie nodig?
Neem dan contact op met Joukje Jurjens of Sietske Hendriks, senior adviseurs BMC Advies, via telefoonnummer
(033) 496 52 00 of per e-mail: joukjejurjens@bmc.nl, sietskehendriks@bmc.nl.

Tarieven*

Partners in verbetering

www.bmc.nl
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Uitgever: 		
Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:		
5
Frequentie:
4 uitgaven per jaar
Doelgroep: 	De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders
en -bestuurders wil van betekenis zijn voor
leidinggevenden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs en teamleiders
tot en met bestuursvoorzitters die graag
lezen over onderwerpen waarmee zij in hun
dagelijkse werk mee te maken hebben.
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STRATEGISCH HRM

Moreel leiderschap
Burgerschapsonderwijs in het mbo
Een eigen gezicht voor het havo
Professioneel statuut en medezeggenschap
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Formaat:			Prijs:
1/1 pagina			
€ 495,Insert			
€ 795,Toeslag omslagpagina 2/4
€ 185,Toeslag omslagpagina 3
€ 125,Bij meerdere plaatsingen worden kortingen verleend.
Informeer naar de mogelijkheden!

Bereik
Papieren oplage:

500

Technische gegevens

De Nieuwe Meso is online beschikbaar op het
platform www.ProfessioneelBegeleiden.nl.

Uitvoering:
Full colour
		170 x 240 mm + 3 mm overlap (1/1 pagina)

Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:
•
Alle leden (6000+) van de beroepsverenigingen NOLOC, StiR,
NVO2, NOBTRA, NVTA, NVE, ICF Netherlands, VITA hebben vrij
toegang tot alle content

*excl. 21% btw		
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