
 

 

Deze training gaat over het werken met en in groepen en hoe we er deel van uitmaken. Groepsdynamica gaat – 

simpel gezegd – over niets anders dan de veranderingen die plaatsvinden tussen groepsleden en hoe zij hierop re-

geren. Het gaat ook over de interactie tussen mensen. In de training komen diverse situaties die optreden in groe-

pen, aan de orde: binnen het werk of op een opleiding. De training gaat ook in op jouw rol in de groep. het is handig 

om te weten wanneer je vooroordelen je in de weg zitten, wanneer je beter kunt ingrijpen dan afwachten of wanneer 

je moet overgaan tot het inzetten van leidend of niet leidend gedrag 

Meer info:   

De training kenmerkt zich door kennisoverdracht en persoonlijke begeleiding. De visie vanuit leervoorkeuren wordt 

gevolgd zodat de training diverse leerstrategieën aanboort.  Er wordt gewerkt met materiaal dat door deelnemers 

wordt ingebracht. De trainer relateert dit aan de kennisbronnen, legt uit en demonstreert. De deelnemers ondergaan 

zelf ook groepsdynamische oefeningen, zij zijn immers een groep.  Onder begeleiding van de trainer oefenen ze ook 

zelf met het inzetten van elementen uit groepsdynamica met de groep en elkaar. Hierdoor ervaren de deelnemers 

zelf de interventies  en zien zij welke effecten de interventies hebben op henzelf en de medecursisten. De groepsdy-

namiek wordt meegenomen in de oefeningen en toegelicht aan de hand van sociaal psychologische theorieën.  Om 

zoveel mogelijk uit de cursus te halen, is de maximale groepsgrootte 16 deelnemers. De cursus start vaker door het 

jaar heen, zowel als overdag als avonds (in overleg). Ook is online meedoen mogelijk. 

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur, verdeeld over 2 dagen wordt gegeven door Monique Bekker, NIP 

geregistreerd -psycholoog , opleider en (ACT-)trainer.   

          

 Kijk voor het actuele aanbod op 

www.bopadvies.nl en op de NIP agenda 
Investering: minimaal 6 uur lite-

ratuurstudie 

Locatie: omgeving Amsterdam (zie de 

website www.bopadvies.nl ) 

In overleg is een centrale locatie mogelijk 

of wordt de cursus online aangeboden. 

De kosten zijn  euro 525 (incl. cursusboek en 

koffie/thee, lunches). Er zijn maximaal 16 

plekken beschikbaar.  We starten bij 4 deel-

nemers . Informatie  of aanmelden kan via 

0624582897 of op m.bekker@bopadvies.nl 
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