F.A.Q. Talent Ontwikkelings Programma (TOP)
Wat is het profiel van een typische TOP deelnemer?
•HBO/WO achtergrond;
•functies: beginnend leidinggevend, adviseur, specialist, beleidsmedewerker, projectleider;
•werkzaam in zakelijke dienstverlening, industrie, gemeentes/ministeries, gezondheidszorg, MKB, onderwijsinstellingen
en internationaal opererende organisaties;
•ambitieus, getalenteerd en vol potentie om door te groeien;
•meerdere jaren werkervaring;
•gemiddelde leeftijd is 30 jaar.
Uit hoeveel deelnemers bestaat de groep?
De groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers.
Ik ben benieuwd naar de functies en het niveau van de overige deelnemers.
Neem contact op met de programma coördinatoren via TOP@debaak.nl.
Zij lichten je graag de achtergrond van de overige deelnemers toe.
Waarom zijn oud-deelnemers tevreden over de TOP?
Naast de kwaliteit en de intensiteit van het programma, de persoonlijke aanpak/begeleiding wordt het leren met en van
leeftijdsgenoten als uniek aan de TOP ervaren. Veel deelnemers gaan na afloop van de TOP met elkaar door. Zij
organiseren zelfstandig terugkomdagen en bijvoorbeeld intervisie.

Door hoeveel trainers wordt de training gegeven?
De groep wordt gedurende het gehele programma begeleid door 1 senior programmamaker waarnaast diverse
inhoudelijke trainers de groep begeleiden. Door deze intensieve begeleiding is er veel persoonlijke aandacht en ruimte
voor persoonlijke coaching.
Wordt iedereen zomaar toegelaten?
Zeker niet. We beoordelen aan de hand van de Motivatie Statement of deelnemers passen binnen het profiel van de
TOP.
Is de TOP nog interessant als je reeds een Traineeship hebt gevolgd?
Dat ligt helemaal aan de inhoud van het Traineeship en je leervraag van dit moment. Bij twijfel: neem contact op met de
opleidingsadviseurs van de Baak. Zij kennen de inhoud van de TOP als geen ander.
0343-556369 / advies@debaak.nl
Ik twijfel tussen de TOP en een ander programma?
Wij adviseren je contact op te nemen met onze opleidingsadviseurs.
Beter een dubbele check zodat je zeker weet dat je het juiste programma instapt.
0343-556369 / advies@debaak.nl
Hoeveel keer per jaar vindt het programma plaats?
Het programma vindt minimaal zes keer per jaar plaats.
Zijn de overige data voor 2014 reeds bekend?
Ja. Neem hiervoor contact op met top@debaak.nl

Kan ik onderdelen missen?
M.u.v. bijzondere omstandigheden is het niet mogelijk onderdelen te missen.
Moet ik blijven slapen?
Het programma eindigt 's avonds rond acht uur waarna we aansluitend dineren tot ongeveer tien uur. De gesprekken
tijdens het diner, het ontbijt en de rust van van huis zijn voegen veel toe aan het programma.
We adviseren je daarom te blijven overnachten.
Welke kosten komen er nog bij de cursusprijs?
Bij de prijs van € 4.600 (exclusief 21 % BTW) komen anders dan de arrangementskosten geen bijkomende kosten
(zoals bijvoorbeeld studiemateriaal).
Een andere vraag?
Neem contact op de programma coördinatoren via TOP@debaak.nl.

