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OPLEIDING

Diploma behaald

2001

Psychologie (in deeltijd)
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam (in samenwerking met Universiteit van Leiden)

Naam onderwijsinstelling, Plaats
Diploma Behaald

1991
e

Docentenopleiding Hoger Gezondheidszorgonderwijs/2 graads leraar Zorg en Welzijn
Amstelhoorn Academie (Amsterdam) nu: HvA

Diploma behaald

1985

Opleiding tot verpleegkundige in Slotervaart Ziekenhuis (Amsterdam)
Diploma behaald
HAVO Haarlemmermeerlyceum Badhoevedorp

SCRIPTIE
Afgestudeerd in de Sociale Psychologie (in samenwerking met de
Psychologische en Pedagogische vakgroep van de universiteit Leiden)
Wetenschappelijk Onderzoek gedaan naar de effecten van Samenwerkend Leren
in het Beroepsonderwijs in samenwerking met de P sychologische en
Pedagogische vakgroep van de universiteit Leiden
Extra modules gevolgd op het gebied van Onderwijspsychologie en Pedadogiek
Afstudeerscriptie geschreven over de effecten van Zelfregulatie, Motivatie en
Prestatie in relatie tot Samenwerkend Leren in het verpleegkundig
Beroepsonderwijs

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
Coaching en begeleiding:
Act en depressie; ACT en slaapstoornissen; ACT en onderwijs (2020)
Klinisch-Technische Workshop in 6-daagse RFT (2020)
ACT Therapeut/Trainer vervolg bij Seetrue (2018)
Opleiding ACT Therapeut/trainer basis bij Seetrue(2017)
kennismaken met ACT (NIP) (2016)
Groepsdynamische processen (Lemion, 2020)
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Conflicten binnen groepstherapie (NVGP, 2019)
Krachtgericht Coachen (NIP) (2015)
kernreflectie 1, 2 en 3 bij Instituut voor Multileven Learning (Korthagen) (2008 2012)
provocatieve coaching NIP(2012)
coaching persoonlijke effectiviteit (2008)

Onderzoek:
Begeleiden bij praktijkgericht onderzoek (VU. 2018)
Training: motiverende gespreksvoering (NIP); co -active coaching (NIP);
storytelling (NIP);
101 (basisopleiding Transactionele Analyse)
Groepsdynamica social skillslab UVA,
training van omgaan met lastige groepen (NIP);
rollenspelen
teamcoaching (NIP);
teamroltraining (VU).
2001-heden:
Verschillende opleidingen op het gebied van: Didactiek:
Begeleiden bij praktijkgericht onderzoek (VU) training successpiraal in het
rollenspel; maken van toetsen (CITO); blended learning (NIP)), presentatie
en stemgebruik, mediawijsheid; masterclass leraren opleiden (NCOI);

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
Assessment: EVC assessor; training assessment: werken met
persoonlijkheidstesten HFM;
voeren van assessments (NIP) voeren van criteriumgerichte interviews t.b.v.
portfoliogesprekken en assessments;
Intervisie:
lid van intervisiegroep Alphen ad Rijn/Leiden ivm registratie Arbeids - en
Organisatiepsycholoog NIP
lid van intervisiegroep ACT in Utrecht, ontstaan vanuit de vervolgopleiding ACT
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WERKZAAMHEDEN EN OPDRACHTEN ALS PSYCHOLOOG, COACH EN
LOOPBAANBEGELEIDER (ZELFSTANDIG ONDERNEMER)
Eigen Onderneming BOPadvies van 2019-heden (www.bopadvies.nl)
Eigen Onderneming BOC-Onderwijsadvies (2010-2019)
Workshops ACT in Onderwijs (Velon congres 2021)
Workshops Cohesie in onderwijsgroepen (HGZO congres VU)
ACT Opleiding aan basis psychologen (Ohmymood, 2020 en 2021)
Training Groepsdynamica VMBO LENTIZ (2020 divers)
Diverse digitale workshops rondom groepsdynamica en ACT in groepen (2016 heden)
Trainer ACT in groepen voor professionals (NIP geaccrediteerd)(2019 tot
heden)
ACT Psycholoog psychologische individuele begeleiding bij BOPadvies (2016heden)
ACT groepstrainingen (2018 tot heden) in samenwerking met de Bosgroep
psychologen in Badhoevedorp
Psycholoog en Loopbaanadviseur inzake Generieke Assessments bij EVC (2015 heden)
Training ‘leren assessments afnemen’ geven bij inholland (2018)
Psychologische assessments tbv managers in de zorg (SEIN Cruquius /EVC)
(2017-2018)
Assessments lerarenopleiding en PDG (NCOI) (2017 )
Voeren van assessments ivm reorganisatietraject (ECN/SEIN) (2017)
Coachingstraject; persoonlijke ontwikkeling (BOC -Onderwijsadvies/Vijlbrief
Assessments Leiden)(2018)
Coachingstraject: begeleiden van omgaan met werkdruk (BOC Onderwijsadvies/Vijlbrief Assessments Leiden) (2018)
Voeren van assessments ivm loopbaanplanning (ECN/Mondriaan college) (2017)
Verzorgen van modules (studieloopbaancoaching) op het gebied van Zorg en
Welzijn aan de derde jaars van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
van Inholland (2018)
Diverse Mentortraining(en) voor artsen tbv de BKO registratie Vumc (2011 heden)
Verzorgen van training aan praktijkbegeleiders tbv lerarenopleiding NCOI
(2017)
Coachingstrajecten “van docenten met werkgerelateerde problematiek (BOC onderwijsadvies) (2014-2018)
Het coachen van meerdere artsen in persoonlijke en onderwijskundige
ontwikkeling tbv de basiskwalificatie onderwijs (BKO) ( 1 jaar) (VUmc) (2011heden)
EVC Nederland: Portfoliobegeleider en EVC assessor voor psychologie,
onderwijs en zorg (2014-2018)
Portfoliobegeleider/Mentor bij diverse opleidingen bij NCOI (2012 -heden)
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WERKZAAMHEDEN EN OPDRACHTEN ALS OPLEIDER/DOCENT (ZELFSTANDIG
ONDERNEMER)
Eigen Onderneming BOPadvies van 2019-heden (www.bopadvies.nl)
Eigen Onderneming BOC-Onderwijsadvies (2010-2019)
Aanleren begeleidersvaardigheden aan docenten Spaarne Gasthuis (2020)
Docent bij Bisbee herintreders lessen didaktiek en groepsdynamica (2020 - heden)
Docent in de Master Advanced Health Informatics Practice (inholland) (2018-heden)
Begeleiden en beoordelen van registratietrajecten lerarenopleiders (VELON) (2014-heden)
Werkzaamheden tbv adviseurschap VELON BRLO (2014-2018)
Assessments lerarenopleiding en PDG (NCOI) 2012-heden)
Lessen en beoordelen: Leren onderzoek doen (Inholland lerarenopleiding) 2017
Diverse activiteiten Registratie lerarenopleiders (Velon en Inholla nd) 2014-heden
Voeren van assessments ivm reorganisatietraject (ECN/SEIN) 2016
Begeleidingstraject verzorgen: Ondersteuning bij leren coachen (Vijlbrief CoachingLeiden) 2017
Lessen Passend Onderwijs, vakdidaktiek en Case study ( Inholland) 2011-heden
Deelname diverse Audits (NCOI) 2015-heden
Deelname Audit (Inholland lerarenopleiding) 2016
Deelname Audit (EVC) 2017
Beoordelingsgesprekken ivm VELON registratie ( UvA) 2016
Ontwikkelen, lesgeven en beoordelen PDG Opleiding (NCOI) 2015-heden
Scriptie begeleiding Lerarenopleiding (NCOI) 2014-heden
Observeren van Trainers (inzake hun professionalisering) in de workshop ‘de dood en de dokter’
op congres voor levensbeëindiging(2016)
Verzorgen van lessen klassenmanagement en groepsdynamica aan de eerste en tweedejaars
studenten van de lerarenopleiding Inholland (2011-heden)
Verzorgen module vakdidaktiek in het MBO lerarenopleiding NCOI (2014-heden)
Verzorgen en ontwikkelen van Masterclass lerarenopleiding NCOI (2015-heden)
Lesgeven en beoordelen van incompany PDG NCOI aan Media college Amsterdam (2016)
Verzorgen van modules (lesgeven en beoordelen) op het gebied van Zorg en Welzijn aan de
lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn van Inholland (2011-heden)
Verzorgen van modules (lesgeven en beoordelen) op het gebied van Vakdidaktiek Pedagogiek aan
Studenten van de lerarenopleiding Pedagogiek van Inholland (2016)
Diverse Mentortraining(en) voor artsen tbv de BKO registratie Vumc (2011-heden)
Training en begeleiding scriptie schrijven HBO bachelor NCOI (2014-heden)
Training didactische vaardigheden Master opleidingskunde NCOI (2015-heden)
Training didactische vaardigheden voor aanstaande trainers (Vergouwen, Overduin, Boertien)
(2015-2016)
Verzorgen van training aan praktijkbegeleiders tbv lerarenopleiding NCOI (2016)
Verzorgen van trainingen communicatie, leren reflecteren en samenwerkingsvaardigheden bij
Inholland (2011-heden)
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Training begeleiden van groepen aan docenten ROC Mediacoll ege (2015-2016)
Workshop organisatiegedrag voor leerhuisdocenten SLAZ, MCA, Spaarne, Kennemer Gasthuis en
Vumc (2015)
3 daagse training groepsdynamica docenten ROC van Hengelo (2015)
Module Casestudy en module Zorgleerlingen verzorgen (Inholland lerarenopleiding) (2016)
Beoordelen van casestudy’s en schriftelijke toetsen rondom zorgleerlingen •
Groepsdynamica in Onderwijs ROC RijnIJssel zorg en welzijn (2014)
Samenwerken verbeteren bij artsen en assistenten Kinderpolikliniek Meander MC (2015)
Onderwijstraining “Rollenspellen” psychiaters en psychologen (Bascule) (2015)
College “begeleiden van groepen” aan begeleiders van de Nederlandse Obesitas Kliniek (2014)
Themadag groepsdynamica voor docenten Fysiotherapie bij de Hva (2015)
Workshop groepsdynamica bij het NIP (2014)
Coaching van arts in opleiding bij planningsvaardigheden • (2015)
Het coachen van meerdere artsen in persoonlijke en onderwijskundige ontwikk eling tbv de
basiskwalificatie onderwijs (BKO) ( 1 jaar) (VUmc) (2014-heden)
EVC Nederland: Portfoliobegeleider en EVC assessor voor psychologie, onderwijs en zorg (20122018)
2010-2014:
Trainer, Docent, Ontwikkelaar, Toetsontwikkelaar, Examinator, Studi ebegeleider,
portfoliobeoordelaar, portfoliobegeleider en lid van de denktank/kernteam Bacheloropleiding bij
NCOI opleidingen: HBO Psychologie, HRM; Opleidingsadviseurs Management, Gedrag en
Organisatie, Leraar Zorg en Welzijn; Vakdidaktiek, Didakti sche Werkvormen en HBO
Ouderenzorg
Training “omgaan met ADHD” op Maris College Den Haag
Loopbaancoaching tbv een docent techniek (VO)
Training “inspelen op groepsdynamische processen” in Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp
Het coachen van studenten geneeskund e als mentor (VUmc) (jaar 1-6)
Het lesgeven aan eerste- en tweedejaars geneeskunde studenten als tutor
Het verzorgen van de modules Zorgleerlingen; Pedagogiek en Psychologie van de Adolescent en
Groepsdynamica tbv diverse Lerarenopleidingen bij Inholland en het beoordelen van toetsen en
opdrachten behorende bij deze modules.
Het coachen van artsen in persoonlijke en onderwijskundige ontwikkeling tbv de basiskwalificatie
onderwijs (BKO) ( 1 jaar) (VUmc)
Training bij NOBTRA in het kader van professionali sering van trainers
Het verzorgen van een training Leuker lesgeven bij ROCASA Amsterdam
Het verzorgen van een training “Leuker Lesgeven” bij Inholland HRM
Het verzorgen van workshops op diverse congressen ten behoeve van groepsdynamica, coaching
en ontwikkeling
Het verzorgen van trainingen groepsdynamica ten behoeve van de KOP opleiding voor leraren
(InHolland)
Het verzorgen van een onderwijstraining en coachingstraining voor trainers van de SVB (Sociale
Verzekerings Bank) Het verzorgen van een presentatie op een symposium van bedrijfsartsen
(begeleidersvaardigheden) (NVAB)
Diverse lezingen, workshops en activiteiten op diverse jaargangen van VELON congres; HGZO
congres, VUMC onderwijscongres, Psycholgencongres NIP, NVMO congres (medisch onderwijs).

Monica Elisabeth Bekker (Monique)
Gehuwd met M. Frequin
Toevluchtstraat 31
1171GG Badhoevedorp
Tel: 06-24582897
e-mail: m.bekker@bopadvies.nl
Geboren: Badhoevedorp, 14-08-1963
Titel: Drs.

WERKZAAMHEDEN EN OPDRACHTEN BIJ EERDERE WERKGEVERS (IN LOONDIENST)

1/12/02 tot 1/10/2011:
Vrije Universiteit, Amsterdam: faculteit der Bewegingswetenschappen; docentenopleiding HGZO
Docent/Opleider/Coördinator Externe Activiteiten:
Verantwoordelijk voor het opleiden en coachen van aankomend docenten in het Hoger
Gezondheidszorg Onderwijs.
Het ontwikkelen en geven van lessen en begeleiden van leergroepen met name op het gebied van
didactiek, groepsdynamica, coaching , veranderingspro cessen, leerplanontwikkeling, communicatie
en gespreksvaardigheden; interviewpracticum en motivatieproblematiek
Het coachen en van individuele docenten in opleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling,
didactische vaardigheden en loopbaancoaching
Het begeleiden van intervisietrajecten
Het geven van supervisie aan docenten gezondheidszorg
Het begeleiden bij het opzetten en bijhouden van digitale portfolio’s
Aanleren van het voeren van portfoliogesprekken
Het afnemen van assessments om EVC toe te kennen en/of competenties die leiden tot het
behalen van een diploma

Verantwoordelijk voor andere taken naast het opleiden van docenten:
Het organiseren van congressen tbv docenten gezondheidszorg
Trainingen geven op het gebied van stress, compassiemo eheid en burnout
Trainingen in conflicthantering
Het geven van trainingen, workshops, lezingen etc op het eigen maar ook andere congressen bijv.
NVMO, HGZO, congres voor sportpsychologen
Ontwikkelen en verzorgen van 2/daagse coach -mentortraining
Het doorlichten van leerplannen op uitvoerbaarheid bij diverse HBO en WO opleidingen: (
verpleeghuisartsen opleiding Vumc; curriculumherziening geneeskunde VU; opleiding tot arts
bachelor en masterfase; opleiding tot verloskundige)
Het meewerken aan een uitgebreide curriculumherziening in het kader van competentie gericht
opleiden binnen het HGZO
Het ontwikkelen van vragenlijsten om docentprofessionalisering van de Huisartsenopleiding VUmc
in kaart te brengen
Het trainen van artsen in het VUmc op het gebied van on derwijs, tutorschap en mentoraat (o.a.
verzorgen van tutortrainingen)
Het begeleiden van artsen ten behoeve van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
Het trainen van docenten aan de politieacademie op het gebied van studieloopbaanbegeleiding
Het verzorgen van onderwijs bij de faculteit Bewegingswetenschappen in bachelor en master;
Het geven van trainingen gespreksvaardigheden aan de Postacademische opleiding voor
Sportpsycholoog en de bachelor en master van de Geneeskundeopleiding (VUmc)
Het opzetten en uitvoeren van acquisitie beleid
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Het coördineren van externe opdrachten en verantwoordelijk zijn voor beleid en financiën.
Het aansturen van medewerkers op dit gebied
Het voeren van evaluatiegesprekken met medewerkers over externe opdrachten
Diverse opdrachten uitgevoerd voor Engelstaligen

09/97-12/02

Docent ( Verpleegkunde Zorg, Agogiek en Psychologie)

ROCASA: MBO Zorg en Welzijn locatie Dongestraat, Amsterdam
Verantwoordelijk voor het opleiden en coachen van leerlingen voor opleidingen op het gebied van
Zorg en Welzijn (verpleegkunde; verzorgende; onderwijsassistent) niveau mbo.
Het ontwikkelen en geven van lessen, begeleiden van leergroepen met name op het ge bied van
gezondheidspsychologie; groepsdynamica, onderwijspsychologie, pedagogiek en communicatie ▪
Het coachen van individuele studenten
Het afnemen van schriftelijke, mondelinge en vaardigheidstoetsen
Het begeleiden van intervisietrajecten
Het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van samenwerkend leren en
schoolprestaties en vervolgens implementeren van de resultaten

01/91-09/97 Docent Verpleegkunde
Stichting Bigra: opleiding tot verpleegkundige basis - en vervolgopleidingen (locatie OLVG
Amsterdam; vervolgens locatie InHolland Diemen)
Verantwoordelijk voor het opleiden en coachen van aankomend verpleegkundigen en
verpleegkundigen die een vervolgopleiding volgen.
Het ontwikkelen en geven van lessen en begeleiden van leerg roepen met name op het gebied van
gezondheidszorg en verpleegkunde
Het ontwikkelen van onderwijs op het gebied van gezondheidszorg
Het meewerken aan curriculumherziening ▪ Het coachen van individuele studenten ▪ Het afnemen
van schriftelijke, mondelinge en vaardigheidstoetsen ▪ Het begeleiden van intervisietrajecten

1981-1991: Verpleegkundige:
Slotervaart Ziekenhuis verschillende afdelingen (09/81 - 09/87)
VUMC afdeling Neurochirurgie (09/87- 01/91)

PUBLICATIES
Auteur van het boek ‘Groepsdynamica: werken in en met groepen. Boom, Amsterdam (2016) (2 e ,
herziene druk in maart 2020)
Mede-Auteur van ‘Veranderende samenwerken in de zorg’, BSL, Houten (2014)
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Auteur van het boek “Focus op groepsdynamica” , Boom/Lemma, Den Haag (2012)
Auteur van het boek “Leuker Lesgeven”. Boom/Lemma, Den Haag (2011)
Mede auteur van ‘praktijkrichtlijnen Groepstherapie in ontwikkeling (Nederlandse Vereniging van
Groepsdynamica en Groepstherapie) ( 2019)
Mede auteur van ‘Training van Teams’ (Vumc interne publicatie) (2018)
Auteur van diverse artikelen voor de Sectie Arbeids - en Organisatiepsychologie (NIP):
Columnist bij AenO-items (2015-heden)
Auteur van een bijdrage over plezier in lesgeven in tijdschrift “Onderwijs en gezondheidsz org”
september 2012)
Columnist bij TvOO Blogschrijver bij NVO2 (2014 -2016)

TALEN
•
•

Taal 1 – Nederlands
Taal 2 – Engels

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES
Geregistreerd Arbeids- en Organisatie Psycholoog NIP (lid nummer 57157)
Lid/geregistreerd van Nederlands Instituut voor Psychologen
Lid/geregistreerd van VELON (Vereniging van lerarenopleiders Nederland): geregistreerd
lerarenopleider
Lid van de ACBS(BeNe) en lid van de opleidingscommissie (ACT vereniging)
KvK 34374018
BTW-id: NL001502630B46

