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DEEL 1

Algemene informatie
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1.1 Welkom

Beste student,

In deze studiegids tref je de nodige informatie aan voor jouw opleiding. Deze informatie helpt je om
dit studiejaar succesvol en met plezier te kunnen studeren aan de TA academie in de inspirerende
omgeving van Landgoed De Breul in Zeist.

Onze opleiders, mentoren en andere collega’s zijn er om je gedurende het jaar te inspireren, te
motiveren en te ondersteunen.

Ik wens je een verdiepend, verrijkend en verrassend TA studiejaar!

Alice Timmermans
Algemeen directeur
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1.2 TA filosofie

De basis onder alle opleidingen aan de TA academie is de volgende TA filosofie. Filosofie wil hier
zoveel zeggen als: het denken achter alle TA theorie en praktijk.
 
- Mensen zijn OK: ieder mens is de moeite waard. Mensen zijn gelijkwaardig en verdienen

respect.
- Ieder mens heeft het vermogen om na te denken (soms is dat vermogen beperkt zoals bij

mensen met een hersenbeschadiging).
- Mensen nemen zelf besluiten over hun leven en bestemming. Aangezien deze besluiten door

iemand zelf genomen zijn, kunnen ze ook door de persoon zelf veranderd worden.  

Binnen de TA academie is deze filosofie uitgangspunt en doel van alle opleidingen, supervisie en
andere activiteiten.
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1.3 Visie op leren

Bij de TA academie gaan we ervan uit dat leren een aangeboren behoefte is en dat mensen veelal samen
leren.

In onze visie op leren maken wij graag gebruik van het gedachtegoed van onze Engelse TA collega Giles
Barrow. Barrow gaat ervan uit dat leren een natuurlijk proces is dat in feite vanzelf gaat. Iedereen kan
leren. Het werk van Barrow sluit aan bij hetgeen Eric Berne schreef over Physis: ‘Physis is the force
which drives people to grow, progress and do better’.

Leren kan een spannende ervaring zijn. Het betekent dat je terugkomt op scriptbesluiten. Dat vraagt
moed. Je overschrijdt immers grenzen die voorheen zo duidelijk en overzichtelijk waren. Als je je
ongemakkelijk voelt wanneer je experimenteert met nieuw gedrag, ben je aan het leren.

Wij zien het als opleiders als onze belangrijkste taak om dit elementaire en spannende proces van leren
te ondersteunen. We geven richting en dagen je als student uit om steeds een stapje verder te gaan. Het
vraagt daarbij soms van opleider en student om het ongemak te verdragen, de lastigheid aan te gaan,
ruimte te creëren voor niet weten en naar opties te zoeken om je te verhouden tot de situatie. Hiermee
staat de relatie tussen opleider en student en die tussen de studenten onderling in het hier-en-nu
centraal.

Co-creatieve TA
In de manier waarop wij binnen de TA academie transacties aangaan met elkaar en ontwikkelgericht met
script werken, laten wij ons inspireren door co-creatieve TA. De co-creatieve TA legt de nadruk op
relaties, gedeelde verantwoordelijkheid, mogelijkheden en gezonde ontwikkeling.

Leren vindt plaats in de relatie tussen opleider, student en studenten onderling, dit op basis van de drie
principes van co-creatieve TA:
1. Het principe van ‘we-ness’ waarbij we de relatie gebruiken om te onderzoeken, te experimenteren,

het niet te weten en een nieuwe realiteit te co-creëren.
2. Het principe van gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij opleider en student ieder

verantwoordelijkheid nemen voor wat er in de ontmoeting gebeurt, ieder vanuit hun eigen rol en
door te werken met een helder contract. Opleider en student werken nauw samen in de vorm van
een tweepersoons psychologie waarbij de ervaringen van beiden even waardevol zijn.

3. het principe van ‘present-centered development’: om te veranderen, hoef je niet perse naar het
verleden te gaan. Je kunt prima werken met wat er nu is. Betekenissen veranderen namelijk
voortdurend door met elkaar te werken en in gesprek te gaan.

Als resultaat van het onderwijsproces groei en ontwikkel je:
- in je competenties: kennis, vaardigheden en gedrag;
- in je socialisatie: het zoeken, vinden en oppakken van je rol;
- in je persoonsvorming: een toenemende groei in de autonomie.
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Wat betekent dit voor de rol van de opleider en de student?

Voor de rol van student betekent dit het volgende:
- je deelt de verantwoordelijkheid voor het leerproces met medestudenten en met de opleiders als

het gaat om het werken op basis van heldere afspraken over de rollen, taken, tijd en territorium;
- je exploreert en expliciteert waarom je wilt leren, hoe je wilt leren en tot welk resultaat je wilt dat

het leidt;
- je bent  bereid om binnen het leerproces de principes van TA en het geleerde in praktijk te brengen;
- je communiceert met je medestudenten en met de opleiders vanuit een Volwassene-Volwassene

egotoestand die gericht is op het hier en nu.

Voor de rol van opleider en mentor betekent dit het volgende:
- het is onze taak een omgeving te creëren waarbinnen we een relatie opbouwen en waarin een

uitdagend, krachtig en eerlijk leerklimaat ontstaat. In onze rol van opleider zijn we beschikbaar voor
jou als student en leren we in co-creatie met elkaar;

- omdat wij geloven in de ontwikkeling van de autonomie van elk mens, werken wij op basis van
gelijkwaardigheid met studenten. Daarin zoeken we met elkaar, ieder vanuit zijn eigen
persoonlijkheid en rol, naar alternatieven voor de oude vertrouwde rollen van leraar en leerling;

- als iedereen kan leren is het onze taak - rekening houdend met de diversiteit in leerstijlen - de kans
op leren voor iedere student zo groot mogelijk te maken.

- wij vertrouwen erop dat er wordt geleerd, leren is immers een natuurlijk proces en onvermijdelijk.

TA academie ziet het als haar taak leren vorm te geven en te beleven in een ‘community’ van opleiders en
studenten!
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1.4 Groepsproces

Samen leren
Voor een goed leerresultaat is het van belang dat we samen voldoende aandacht hebben voor de
leergroep en voor het groepsproces. Vanuit onze visie op leren is leren aan de TA academie een
co-creatief en gemeenschappelijk proces. Opleiders en studenten vormen samen de leergroep. De
leergroep leert van en met jou en jij leert van en met de leergroep. Je zit dus niet in de leergroep, je bent
de leergroep. De leergroep heeft idealiter de functie van een ’levend laboratorium’ waar je feedback
geeft en krijgt, waar je kunt experimenteren met nieuwe ideeën, waar je nieuw gedrag kunt uitproberen,
waar je bemoediging kunt krijgen, waar je succes en falen kunt delen en waar je kunt onderzoeken. De
andere studenten rekenen daarbij op jou en jij mag op de andere studenten rekenen. Kortom, leren doen
we bij de TA academie van en met elkaar.

Check-in
Bij de start van iedere module besteden we aandacht aan het vormen van een leergroep voor juist die
module. In TA termen stap je bij de start van een module over de ‘externe hoofdgrens’ de groep binnen.
Die grens passeer je met alles wat je in je hoofd en je hart zoal bezig houdt. Je hebt van alles meegemaakt
de afgelopen weken. Misschien gebeurde gisteren of de ochtend van de lesdag nog iets dat je niet zomaar
buiten kunt of wilt laten. De check-in is een moment aan de start van iedere module waarop je kort
aangeeft wat je ‘mee naar binnen neemt’. Dat kan plezier zijn, trots en goede zin, maar ook verdriet,
zorgen en tegenzin. Het is wat het is!

De check-in is zo ontworpen, dat iedere student zich bij aanvang van de module gehoord, gezien en
gewaardeerd weet door de opleider(s) en door andere groepsleden. De check-in brengt de veelheid aan
kleuren en de diverse energieën aan het licht. Het is een mogelijkheid om kort te laten weten wat er is,
informatief en zonder dat anderen reageren. De check-in is niet het moment voor gesprek en/of
discussie.

Check-out
De check-out, de stap over de externe hoofdgrens de groep weer uit, heeft dezelfde functie en
procedure. Wat wil je nu je de groep weer verlaat nog zeggen? Wat neem je mee de groep uit naar de
wereld waarin je leeft en werkt? Een kort ritueel kan onderdeel vormen van de check-out.
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1.5 Werkafspraken

Als opleiders van de TA academie vinden we dat je het meeste leert in een omgeving op basis van
heldere contractafspraken. De volgende uitgangspunten kunnen daaraan bijdragen:

Zorg goed voor jezelf en de andere studenten
Dat betekent in de praktijk:
- respecteer verschil van mening. Daar leer je vaak meer van dan wanneer je het altijd met

elkaar eens bent;
- maak gebruik van elkaars ervaringen en expertise;
- als je iets niet weet of iets nodig hebt, onderzoek dan de betekenis daarvan en vraag er zo

nodig om. Vragen staat vrij;
- wees je eigen manager. Niemand van ons is helderziende, dus stel iets aan de orde als dat

belangrijk voor je is.

Rekening houden met elkaar
Als er iets is wat je niet bevalt, of wat je nodig hebt, geef dat dan concreet aan, leg de reden uit en
vraag de ander om daar rekening mee te houden. Dat bevordert de onderlinge samenwerking. We
verwachten dat je bereid bent om het gesprek aan te gaan.

Vertrouwelijkheid
Spreek over wat je tijdens de opleiding meemaakt zodanig dat mensen van buiten de
opleidingsgroep niet kunnen herkennen over wie het gaat. Deze vertrouwelijkheid geldt ook voor
opleiders.
In een enkel geval kan het in het belang van de student en/of de opleider nodig zijn deze informatie
toch te delen met een collega-opleider. Het is vanuit de professionele verantwoordelijkheid dat
een opleider dit doet (gedeelde vertrouwelijkheid).

Ere wie ere toekomt
Als je een boek, een artikel of een verslag schrijft of je toetsvragen, vermeld dan de bron als je
ideeën van een ander gebruikt.

Aan- en afwezigheid
Alle lesdagen duren van 10.00 tot 17.00 uur. Meld afwezigheid vooraf aan de opleider van de
lesmodule met een kopie aan de backoffice (info@ta-academie.nl). De backoffice houdt de
aanwezigheidsregistratie bij. Bedenk dat je ieder jaar minimaal 80% van de lesuren aanwezig dient
te zijn om het TA academie certificaat te kunnen behalen. Zorg ervoor dat je op tijd bent. Bij
onverwachte afwezigheid is het prettig om een medestudent dat te laten melden in de
studentengroep. Als je een deel van een studiedag weg bent, laat de groep en de opleider dan waar
je heengaat, hoe je bereikbaar bent en hoe laat je weer terugkomt. Dit zodat we elkaar kunnen
blijven volgen en onnodig wachten voorkomen.
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Intervisiegroep
De intervisiegroep kun je gebruiken als moment van gelijkwaardige uitwisseling van
leerervaringen en als oefenveld. Je kunt er bepaalde methodieken oefenen, maar je kunt er ook
samen literatuur bestuderen en informatie uitwisselen. In je intervisiegroep kun je ook regelmatig
evalueren hoe ver je bent met je leerdoel. Gebruik de intervisiegroep als opstapje om dingen die je
moeilijk vindt in de grote groep terug of in te brengen.

Certificeringseisen voor het leerjaar
Om je opleidingscertificaat te kunnen ontvangen, dien je aan de volgende eisen te voldoen:
- je bent 80% van de lesuren aanwezig;
- je hebt het schriftelijk werk tijdig ingeleverd en het is door de opleider/mentor beoordeeld

met een ‘goed genoeg’.

Lidmaatschap van de NVTA
De NVTA is de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse. Lidmaatschap van de NVTA
betekent dat je je in het werken met TA dient te houden aan de ethische code en de richtlijnen
voor het gebruik van TA in een professionele praktijk. De TA academie hecht grote waarde aan
deze ethische criteria in het werk en om deze reden adviseren wij je lid te worden van de NVTA
www.nvta.nl.

Backoffice van de TA academie
Voor vragen van administratieve aard kun je contact opnemen met de backoffice van de TA
academie. E-mail: info@ta-academie.nl.
Telefoon: 085 878 0993.
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1.6 Leercontract

1. Wat ik dit jaar in deze opleiding wil leren is:

2. Wat ik zelf ga doen om dit aan te pakken is:

3a. Het resultaat van mijn ontwikkeling is:

3b. Mijn ontwikkeling levert me de volgende voordelen op:

3c. Mijn ontwikkeling is uiterlijk merkbaar op:

4. Ik kan mijn ontwikkeling saboteren door:

5. Tijdens de opleiding wil ik op de volgende punten feedback krijgen:

Door het ondertekenen van dit contract beloof ik mezelf de hierboven genoemde verandering tot stand te
brengen.

naam: datum: handtekening:
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Toelichting
Als je helder voor ogen hebt waar je staat in je ontwikkeling en wat je wilt leren, kun je hier optimaal
verantwoordelijkheid voor nemen en invloed op uitoefenen.

1. Wat ik in deze opleiding wil leren is…
Geef een korte en heldere beschrijving van het gedrag dat je wilt ontwikkelen (1), of datgene
waar je tegenaan loopt (2) of het probleem waar je last van hebt (3).

2. Wat ik zelf ga doen om dit aan te pakken is…
Beschrijf welke concrete acties je gaat ondernemen om bovengenoemd probleem te verhelpen/
ontwikkeling op gang te brengen.

3a. Het resultaat van mijn ontwikkeling is…
Geef zo concreet mogelijk aan hoe jouw resultaat eruit ziet. Welk ander gedrag vertoon je,
waar, wanneer, bij wie, in welke situaties? Hoe weet je precies dat jouw verandering ook echt
tot stand is gekomen? Stel je jouw verandering in gedachten voor.

3b. Mijn ontwikkeling levert me de volgende voordelen op…
Wat zijn de voordelen van jouw verandering voor jezelf en je omgeving? Zijn er wellicht ook
nadelen te bedenken?

3c. Mijn ontwikkeling is uiterlijk merkbaar op…
Noem de datum waarop je wilt dat jouw verandering heeft plaatsgevonden.
Wees realistisch en geef jezelf de tijd en ruimte om eerst te experimenteren met je nieuwe
gedrag.

4. Ik kan mijn ontwikkeling saboteren door…
Sabotages zijn vaak minder bewuste mechanismen waarmee je jezelf onderuit kunt halen en
waardoor je je gestelde doelen niet gaat halen. Vaak zijn dit oude patronen die onder druk de
kop kunnen opsteken. Het bewust maken van deze patronen helpt je bij het realiseren van jouw
doelen.

5. Tijdens de bijeenkomsten wil ik op de volgende punten feedback krijgen…
Geef hier aan wat je precies van de opleider en je collega’s verwacht. Waar wil je van hen
feedback op krijgen?

6. Door het ondertekenen van dit contract beloof ik mezelf de hierboven genoemde
verandering tot stand te brengen…
Realiseer je dat jijzelf verantwoordelijk bent voor de afspraken in je contract. Jouw collega’s,
intervisiegroep, leidinggevende of mentor ondersteunen je bij het behalen van je doelen.
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DEEL 2

Management & Organisatieontwikkeling 1
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2.1 Doelstelling

Aan het eind van het jaar:
- kun je een helder theoretisch TA-kader hanteren om met name interpersoonlijke en

groepsdynamische processen te begrijpen;
- heb je ervaren hoe de emotionele structuur van een groep (team of organisatie) jou en de taak

beïnvloedt en heb je manieren gevonden om je effectief te verhouden tot die emotionele
structuur;

- kun je omgaan met modellen uit de systeem- en communicatietheorie en de Group Relations
Theory;

- beschik je over de basisvaardigheden van TA methoden en technieken, alsook die van de
systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory om effectief met groepen te
werken.
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2.2 Adres- en opleidersgegevens

TA academie
Arnhemse Bovenweg 140
3708 AH  Zeist
T. 085 878 0993
E. info@ta-academie.nl
W. www.ta-academie.nl

Opleiders:
Matti Sannen
M. 0643 876 505
E. matti@ta-academie.nl

Cor van Geffen
M. 063 500 242
E. cor@ta-academie.nl
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2.3 Intervisie

Waarom?
Leren vindt niet alleen tussen opleider en student plaats. Je medestudenten zijn ook een
belangrijke bron van leren. Om die bron optimaal te benutten vindt wij het belangrijk dat je in
kleinere groepen met elkaar intervisie volgt.

Wat?
In elk studiejaar kom je als intervisiegroep minimaal driemaal bij elkaar.
De intervisiegroep kun je gebruiken als oefenveld. Je kunt er bepaalde methodieken oefenen,
cases inbrengen, maar je kunt er ook samen literatuur bestuderen en informatie uitwisselen. In je
intervisiegroep evalueer je regelmatig hoe ver je bent met je leerdoelen.

Hoe?
Reserveer per intervisiebijeenkomst 3 uur en leg de data aan het begin van het opleidingsjaar met
elkaar vast. Maak daarna een helder contract over deze data, tijden, aanwezigheid (procedureel
contract), wat ieder uit deze intervisiegroep wil halen (professioneel contract) en afspraken over
storingen, vertrouwelijkheid en dergelijke (psychologisch contract). Maak een contract voor elke
bijeenkomst. Evalueer regelmatig het intervisiecontract met elkaar en stel dit waar nodig bij.
Aarzel niet als groep - indien nodig - supervisie van een van de opleiders te vragen.

Gebruik de intervisiegroep niet als uitlaatklep voor mogelijk ongenoegen over de gang van zaken
tijdens de lesdagen, maar als opstapje om dingen die je moeilijk vindt in de grote groep (terug) in te
brengen (psychologisch contract).

Het inbrengen van een case bij intervisie
Door het inbrengen van een case vergroot je de effectiviteit van de intervisie. Die wordt nog
groter wanneer je ook helder kunt zijn over hetgeen je aan je collega's in de intervisiegroep vraagt.
Enkele mogelijkheden:
- spuien: je lucht je hart door het te vertellen aan anderen;
- herkenning: je voelt je minder alleen en meer gesteund wanneer anderen je verhaal

herkennen: ‘gedeelde smart is halve smart’;
- feedback: je vraagt om een reactie op je gedrag. Deze kan positief of negatief zijn. Het gevolg

is een versterking of afzwakken, bijsturen van je gedrag;
- reflectie: je stelt vragen die vooral tot doel hebben om verder na te denken over bet probleem.

Hierdoor kom je meer invalshoeken op het spoor en dat leidt tot meer
oplossingsmogelijkheden;

- oplossingen: je geeft tips, suggesties en dergelijke voor handelen waardoor in de toekomst het
probleem vermindert of verdwijnt.

Veel mensen zijn bij een probleem sterk gericht op de oplossing ervan en het liefst zo snel mogelijk.
Vaak zijn we daar tijdens het luisteren al op gespitst en zodra we die menen te hebben, vermindert
de aandacht en luisteren we niet echt meer naar de ander. Het risico bestaat dat je gaat Redden. En
dat is niet autonomie bevorderend. Jammer, want op die manier beschik je maar over één
oplossing, gebaseerd op één zienswijze op het probleem. Binnen TA gaat het er juist om zelf meer
opties tot je beschikking te krijgen om zo vanuit autonomie te kunnen denken en handelen.
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Tot slot een bekende intervisiemethode, de ‘incidentmethode’ met enkele aanvullingen.

Intervisie: incidentmethode + (met associatieronde)

Zorg voor pen en papier voor alle deelnemers.
Kies een gespreksleider. De gespreksleider draagt er zorg voor dat de aanwijzingen op het werkblad
zo goed mogelijk worden opgevolgd.
Geschikt voor intervisiegroepen die goed bekend met de incidentmethode zijn.

1. Inventariseren van vraagstukken (indicatie: 5 minuten)
- De groep inventariseert welke vraagstukken er zijn en kiest er een om mee te beginnen.

Gebruik zo mogelijk een (flip-over)bord.

2. De inbrenger legt het vraagstuk op tafel/contract (indicatie: 5 minuten)
- De inbrenger introduceert kort en bondig het vraagstuk en geeft aan wat hij/zij van de

groep verwacht en checkt of dit voor de groep akkoord is.
- Waarmee kunnen je collega’s de inbrenger van dienst zijn (spuien, delen, herkenning,

feedback, reflecteren, oplossingen of adviezen).

3. Rondjes met informatieve vragen (indicatie: 10 minuten)
- De deelnemers stellen vragen om informatie die zij denken nodig te hebben om het

vraagstuk beter te kunnen begrijpen. Stel open vragen: wie? wat? hoe? wanneer? waar?
enzovoorts. Het kan helpen als de deelnemers hun vragen eerst opschrijven.

- Hoe zit het vraagstuk in elkaar? Wat is het eigen aandeel in het ontstaan van het vraagstuk?
Wat is tot nu toe uitgeprobeerd? Wat ging daarbij goed en wat niet?

4. Associatieronde (indicatie: 10 minuten associëren, 5 minuten reactie)
- De deelnemers bespreken onderling wat hen opvalt aan de (manier) van antwoorden van

de inbrenger. Ze associëren over mogelijke verklaringen (geen oplossingen).
- De inbrenger zit met zijn/haar rug naar de adviseurs en neemt niet deel aan het gesprek.

De inbrenger luistert zo goed mogelijk naar wat er over haar/hem gezegd wordt en maakt
aantekeningen.

- Na afloop van de associatieronde krijgt de inbrenger als eerste het woord om te vertellen
hoe hij/zij het vond en wat hij/zij ervan heeft opgestoken.

5. (eventueel) Inbrenger herbenoemt het vraagstuk (indicatie: 5 minuten)
- Eventueel herbenoemt de inbrenger het vraagstuk naar aanleiding van het vragenrondje of

de associatieronde. De groep kan daarbij suggesties geven.
- Wat is eventueel de vraag achter de vraag?

6. (eventueel) Nieuwe rondjes informatieve vragen (indicatie: 5 minuten)
- Ligt er een nieuwe vraag op tafel, dan is het misschien wenselijk opnieuw informatieve

vragen te stellen (zie onder 3). Eventueel de vragen laten noteren.
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7. Adviezen aanreiken (indicatie formuleren adviezen: 5 minuten, inbrengen adviezen: 10
minuten)

- De deelnemers formuleren individueel een advies voor de inbrenger. ‘Als ik in jouw
schoenen stond…’. Ze doen dit eventueel schriftelijk.

- Daarna lezen de deelnemers om de beurt hun advies voor en overhandigen deze aan de
inbrenger.

8. Reactie inbrenger op adviezen (indicatie: 5 minuten)
- Reactie inbrenger op adviezen. Welke adviezen spreken aan, welke niet? Welke moeten

nog rijpen? Wat gaat hij/zij precies ondernemen. De inbrenger koppelt de volgende
bijeenkomst terug wat de ondernomen actie hem/haar heeft opgeleverd.

9. Afsluiting (indicatie: 10 minuten)
- De deelnemers vertellen wat zij van het vraagstuk herkennen in hun eigen werkpraktijk en

wat zij uit het gesprek ‘meenemen’.
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2.4 Toetsing

Inleiding: waarom toetsen?
Het volgen van een TA opleiding is een betekenisvolle stap in je persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Het inbouwen van momenten van toetsing leidt tot zelfstudie, reflectie en
voortschrijdend gericht en regelmatig leren. Toetsen doen we als stimulans om het leren te
bevorderen en te verdiepen.
Door middel van toetsen wordt expliciet wat de vorderingen zijn die je maakt als student en waar
je je in het vervolg op kunt richten (formatief toetsen). Toetsen geeft ons (student en opleider) ook
de gelegenheid te beoordelen of je de in de opleiding aangeboden theorie op de juiste manier
verwerkt (summatief toetsen).

Hoe toetsen?
Het curriculum van de opleidingen aan de TA academie zoekt aansluiting bij en is deels een
voorbereiding op het internationale CTA examen. Het CTA certificaat is het kwaliteitslabel van de
internationale TA gemeenschap. De toetsopdrachten willen we dan ook wat betreft vorm en
inhoud zo nauw mogelijk laten aansluiten op de internationale exameneisen. Zie het Training &
Examinations Handbook (link), section 8 The CTA written examination. Je kunt het schrijven van
de toets beschouwen als een eerste oefening voor het CTA examen. In section 5 van het handboek
staan de kerncompetenties per veld beschreven.

Management & Organisatieontwikkeling jaar 1
Voor jaar 1 van de TA opleiding M&O werk je aan een antwoord gebaseerd op een van de vragen
uit deel D van het examen.
Section D: Questions on Theory and Literature.
The candidate should demonstrate in this section:
- knowledge of TA theories;
- capacity to conceptualise the practice of their work in organizations in terms of TA;
- how to use theory to guide his/her work.

De vragen zijn:
1. Welke concepten uit de TA literatuur gebruik jij om een organisatie te beschrijven? Besteed in

je antwoord aandacht aan de kern dynamieken en processen die je waarneemt. Besteed ook
aandacht aan organisatieverandering.

2. Beschrijf zich herhalende gedragspatronen in organisaties en jouw gebruik van TA concepten
om deze patronen te begrijpen. Geef in je antwoord ook aan hoe je jouw inzicht gebruikt om
verandering of groei te bevorderen.

3. Welke TA concepten en niet-TA concepten gebruik jij om het fenomeen organisatiecultuur te
beschrijven?

4. Met welke concepten werk jij bij contracteren of het maken van afspraken tussen de cliënt, de
Transactioneel Analist en eventuele andere partijen? Hoe pas je deze concepten in je praktijk
toe?

5. Beschrijf een onderzoeksproject dat je kent of waar je bij betrokken bent (geweest).
Becommentarieer de implicaties voor TA theorie en/of praktijk.

6. Beschrijf de TA kijk op leiderschap. Reflecteer daarbij over leiderschap en volgerschap, en
over de psychologische aspecten van leidinggeven.
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Praktische aanwijzingen
Beantwoord de vraag op een manier die duidelijk maakt dat je het behandelde TA concept in
voldoende mate doorgrondt en kunt toepassen in de praktijk. Geef minstens één definitie van de
TA concepten die je behandelt en meld van welke auteur die definitie is. Beschrijf waarom jou deze
definitie aanspreekt. Waarom vind je dit een effectief TA concept? Geef vooral ook je eigen
mening, visie en/of reflectie. Uiteraard is het nodig dat je voorbeelden toevoegt van hoe je het dat
concept in de werkpraktijk gebruikt. Voeg bijvoorbeeld een figuur van een TA concept aan je tekst
toe en vermeld hoe de dynamiek verloopt. De nadruk ligt weliswaar op de theorie maar maak waar
mogelijk gebruik van diagrammen en/of figuren.
Vermeld alle literatuurbronnen met volledige referenties in de tekst en voeg op het einde een lijst
van gebruikte literatuur toe.

Je vraag wordt door je mentor getoetst op:
- een heldere beantwoording van de gekozen vraag;
- het op de juiste manier gebruiken van relevante TA concepten;
- waar mogelijk het gebruik van diagrammen, figuur en/of tekeningen;
- het vermelden van literatuurbronnen met referenties in de tekst;
- de aanwezigheid van een volledig overzicht van de gebruikte literatuur aan het einde van het

schriftelijk werk.
- een van de volgende competenties: 'contracteren', 'een positief en veilig (leer-)klimaat

scheppen', 'groepsdynamiek managen'.

Tot slot
- Het is belangrijk dat het studeren op en schrijven van de toetsvraag een uitdagende, leerzame

en plezierige bezigheid is. Zoek vooral tussentijds contact met een van de opleiders als het
schrijven moeizaam lijkt te gaan worden. De opleiders maken aan het begin van het
opleidingsjaar afspraken met de groep over de inleverdatum.

- Voor de toetsopdracht geldt dat deze een maximale lengte heeft van 5 pagina’s (1.750 - 2.250
woorden).
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2.5 Literatuur

Basisliteratuur
Graaf, A. de & Kunst, K. (2008). Einstein en de kunst van het zeilen. Praktijkboek over leiderschap en
communicatie. Amsterdam: SWP.

Graaf, A. de & Levy, J. (2008). Klimaatverandering in organisaties. Leiderschap maakt het verschil.
Amsterdam: SWP.

Thunnissen, M. & Graaf, A. de (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom
OF Cornell, W.F., Graaf, A. de, Newton, T. & Thunnissen, M. (eds.) (2016). Into TA, A Comprehensive
Textbook on Transactional Analysis. London: Karnac.

Timmermans, M. & Vos, W. de (2021). Weetnietkunde. Ontspannen omgaan met onzekerheid en
ongemak. Amsterdam: SWP.

Aanvullende literatuur
Berne, E. (1964). Games People Play. The Psychology of Human Relationships. London: Penguin Books.

Berne, E. (1963). The Structure and Dynamics of Organizations and Groups. New York: Ballantine
Books.

Fraher, A. (2005). Group Dynamics for High-Risk Teams. A Team Resource Management (TRM) Primer.
New York: I Universe.

Graaf, A. de & Kunst, K. (2010). Einstein en de kunst van … Managen zonder macht. Zeven
alternatieven. Amsterdam: SWP.

Miller A. (2008). The Anxious Organization. Why smart companies do dumb things. Texas: BRB
Publications.

Timmermans, M. & Vos, W. de (2011). Leidinggeven met diepgang. Over onderstromen in mens en
organisatie. Amsterdam: SWP.
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2.6 Programma en TA concepten

20 en 21 februari 2023 Module 1: Contact gaat voor contract!
Kennismaken, contractueel werken en het managen van
verwachtingen in organisaties.

20 en 21 maart 2023 Module 2: Het verhaal van de organisatie.
Persoonlijke scripts en organisatiescripts.

24 en 25 april 2023 Module 3: Professionele intimiteit creëert groei!
Psychologisch Spel in organisaties en hoe stagnatie doorbroken kan
worden.

22 en 23 mei 2023 Module 4: Wie heeft hier de leiding?
Leiderschap en lidmaatschap: rolmanagement is grensmanagement.

19 en 20 juni 2023 Module 5: Integriteit en ethiek in organisaties
Werken vanuit  ethisch bewustzijn.
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3.1 Module 1 Contact gaat voor contract!
Kennismaken, contractueel werken en het managen van verwachtingen in organisaties.

Doelstellingen
1. De studenten hebben na afloop van deze module een beeld van hetgeen zij in deze opleiding

willen ontwikkelen op persoonlijk en/of professioneel terrein, hebben een helder
groepscontract en hebben intervisiegroepen samengesteld.

2. De studenten hebben kennis gemaakt met de visie van de TA academie op
organisatieontwikkeling.

3. De studenten hebben inzicht in de filosofie van TA en begrijpen de functie van contracteren
binnen TA en binnen organisaties.

4. De studenten hebben kennis, inzicht en ervaring in de vijf dimensies van een contract,
driehoeks- of meerhoekige contracten, psychologische afstand, de verschillende criteria van
effectieve contracten en de relatie tussen contract en Script.

5. De studenten maken kennis met groepsdynamisch werk gebaseerd op Group Relations
Theory. Zij kennen de gedachte achter het werken met deze methodiek Zij ervaren het gedrag
binnen groepen zoals het optreedt in hier en nu van de opleidingsgroep.

Literatuur
Basisliteratuur:
− Graaf, A. de & Kunst, K. (2008). Einstein en de kunst van het zeilen. Praktijkboek over leiderschap en

communicatie. Hoofdstroom 1 en 3, Vensters 5, 6 en 7.
− Graaf, A. de & Levy, J. (2008). Klimaatverandering in organisaties. Leiderschap maakt het verschil.

Hoofdstuk 1.
− Reed, B. (2001). An Exploration Of Role. The Grubb Institute (artikel).
− Thunnissen, M. & Graaf, A. de (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Hoofdstuk 7

OF Cornell, W.F., Graaf, A. de, Newton, T. & Thunnissen, M. (eds.) (2016). Into TA, A
Comprehensive Textbook on Transactional Analysis. Chapter 7.

− Timmermans, M. & Vos, W. de (2021). Weetnietkunde. Ontspannen omgaan met onzekerheid en
ongemak, p 52-59 en p 125-132.

Aanvullende literatuur:
− English, F. (1975). The three cornered contract. Transactional Analysis Journal, 5(4), 383-384

(artikel).
− Micholt, N. (1992). Psychological Distance and Group Interventions. Transactional Analysis

Journal, 22(4), 228-233 (artikel).
− Timmermans, M. & Vos, W. de (2011). Leidinggeven met diepgang. Over onderstromen in mens en

organisatie. Hoofdstroom 'Duiken en weer boven komen'.

World Wide Web
− Kennisbank TA academie: Transactionele Analyse: link naar website
− Kennisbank TA academie: Eric Berne: link naar website
− Tavistock Institute of human relations in Londen: een organisatie die (onbewuste) processen in

groepen onderzoekt en methodieken heeft ontwikkeld om daarover te leren: link naar website
− Group Relations, the people dynamic: link naar website
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3.2 Module 2 Het verhaal van de organisatie
Persoonlijke scripts en organisatie-scripts.

Doelstellingen
1. De studenten zijn zich bewust van de invloed van scripts en (professionele) autonomie in

systemen/ organisaties en de relatie tussen script in systemen en hun persoonlijk script.
2. De studenten hebben kennis van scripttheorie met betrekking tot opbouw van het script,

cultureel script en groeps-script.
3. De studenten hebben kennis gemaakt met en geoefend met het werken met de wisselwerking

tussen persoonlijk script en groeps-script.
4. De studenten hebben inzicht in de relatie tussen script en leer- en veranderprocessen in

organisaties.
5. De studenten werken met groepsdynamisch werk gebaseerd op Group Relations Theory. Zij

ervaren en doen onderzoek naar het gedrag binnen groepen zoals het optreedt in het hier en
nu van de opleidingsgroep.

Literatuur
Basisliteratuur:
− Graaf, A. de & Kunst, K. (2008). Einstein en de kunst van het zeilen. Praktijkboek over leiderschap

en communicatie., Spiegel 3 en 6, Venster 9.
− Graaf, A. de & Levy, J. (2008). Klimaatverandering in organisaties. Leiderschap maakt het verschil.

Hoofdstuk 3.
− Thunnissen, M. & Graaf, A. de (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Hoofdstuk 5, 13.1 en

13.3
OF Cornell, W.F., Graaf, A. de, Newton, T. & Thunnissen, M. (eds.) (2016). Into TA, A
Comprehensive Textbook on Transactional Analysis. Chapter 5 and 13.1.

Aanvullende literatuur:
− Balling, R. (2005). Diagnosis of organizational cultures. Transactional Analysis Journal, 35(4),

313-320. (Artikel vertaald door Isabelle Sandbergen in STROOK, tijdschrift voor
Transactionele Analyse.)

− Naughton, M. & Tudor, K. (2006). Being White. Transactional Analysis Journal, 36(2), 159-171
(artikel).

− Salters, D. (2006). Simunye - Sibaningi: We are One - We are Many. Transactional Analysis
Journal, 36(2), 152-158 (artikel).

World Wide Web
− Bram Vermeulen met ‘De wedstrijd’: link naar website
− Jeroen Zijlstra met ‘Breek’: link naar website
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3.3 Module 3 Professionele intimiteit creëert groei!
Psychologisch Spel in organisaties en hoe stagnatie doorbroken kan worden.

Doelstellingen
1. De studenten hebben inzicht in het proces van Psychologisch Spel en begrijpen dat

Spelpatronen script- overtuigingen in systemen/organisaties (her-)bevestigen: zie-je-wel!
2. De studenten kunnen de vier Dramadriehoekrollen (Slachtoffer, Redder, Aanklager en

Omstander) gebruiken om Spel te analyseren, zien hun eigen aandeel en weten hoe Spel te
doorbreken.

3. De studenten hebben inzicht in de relatie tussen Professionele intimiteit en groei- en
veranderprocessen in organisaties.

4. De studenten werken met groepsdynamisch werk gebaseerd op Group Relations Theory. Zij
doen onderzoek naar het verschijnsel van gedrag binnen groepen. Zij begrijpen waarom zij
zelf en waarom anderen zo reageren en welke effecten deze krachten hebben.

Literatuur
Basisliteratuur:
− Graaf, A. de & Kunst, K. (2008). Einstein en de kunst van het zeilen. Praktijkboek over leiderschap

en communicatie. Venster 2, 3 en 4 .
− Graaf, I.J.A. de (2013). De spelmatige kant van conflicten. Tijdschrift conflicthantering, 4

(artikel).
− Graaf, A. de & Levy, J. (2008). Klimaatverandering in organisaties. Leiderschap maakt het verschil.

Hoofdstuk 6.
− Thunnissen, M. & Graaf, A. de (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Hoofdstuk 4

OF Cornell, W.F., Graaf, A. de, Newton, T. & Thunnissen, M. (eds.) (2016). Into TA, A
Comprehensive Textbook on Transactional Analysis. Chapter 4.

− Timmermans, M. & Vos, W. de (2021). Weetnietkunde. Ontspannen omgaan met onzekerheid en
ongemak, p 96-102 en p 120-124.

Aanvullende literatuur:
− Choy, A. (1990). The Winners Triangle, Transactional Analysis Journal, 20(1), 40-46 (artikel).
− Clarkson, P. (1987). The Bystander role. Transactional Analysis Journal, 17(3), 82-87 (artikel).
− Lee, A. (2008). The Power Is in Our Process. Transactional Analysis Journal, 38(1), 36-42

(artikel).
− Schmid, B. & Messmer, A. (2005). On the way to a culture of responsibility in organizations: the

concept of symbiosis revisited. Transactional Analysis Journal, 35(4), 324-332 (artikel).

World Wide Web
− Video Op de grens is het spannend: link naar website
− Kennisbank TA academie: Tijdstructurering: link naar website
− Kennisbank TA academie: Dramadriehoek: link naar website
− Kennisbank TA academie: Winnaarsdriehoek: link naar website

26

https://www.youtube.com/watch?v=5nUVRIdgTk4&t=1s
https://ta-academie.nl/kennisbank/tijdstructurering/
https://ta-academie.nl/kennisbank/dramadriehoek/
https://ta-academie.nl/kennisbank/winnaarsdriehoek/


M&O LEERJAAR 1C

3.4 Module 4 Wie heeft hier de leiding?
Leiderschap en lidmaatschap: rolmanagement is grensmanagement.

Doelstellingen
1. De studenten hebben na afloop inzicht in de visie van Berne op ontwikkeling van groepen en

de wijze waarop Eric Berne het thema ‘grenzen’, publieke en private structuur gebruikt om
groepen te begrijpen.

2. De studenten zijn zich bewust dat leiderschap betekent ‘Showing the way by going first’.
3. De studenten begrijpen dat (persoonlijk) leiderschap er toe doet in leer- en

veranderprocessen in organisaties.
4. De studenten werken met groepsdynamisch werk gebaseerd op Group Relations Theory. Zij

doen onderzoek naar het verschijnsel van gedrag binnen groepen. Zij begrijpen de intra- en
interpersoonlijke en systemische effecten en worden effectiever in hun rol.

Literatuur
Basisliteratuur:
− Graaf, A. de & Kunst, K. (2008). Einstein en de kunst van het zeilen. Praktijkboek over leiderschap

en communicatie. Venster 1.
− Graaf, A. de & Levy, J. (2008). Klimaatverandering in organisaties. Leiderschap maakt het verschil.

Hoofdstuk 2 en 5.
− Graaf, I.J.A. de (2014). The Group in the Individual. Lessons Learned From Working With and

in Organizations and Groups. Transactional Analysis Journal, 43(4), 311-320 (artikel).
− Thunnissen, M. & Graaf, A. de (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Hoofdstuk 8

OF Cornell, W.F., Graaf, A. de, Newton, T. & Thunnissen, M. (eds.) (2016). Into TA, A
Comprehensive Textbook on Transactional Analysis. Chapter 8.

− Timmermans, M. & Vos, W. de (2021). Weetnietkunde. Ontspannen omgaan met onzekerheid en
ongemak, p 26-32 en p 60-64.

− Wilson, S. (2016). Macht en onmacht in organisaties. TA Magazine p 28-33 (artikel).

Aanvullende literatuur:
− Clarkson, P. (1991). Group Imago and the Stages of Group Development. Transactional Analysis

Journal, 21(1), 36-50 (artikel).
− Graaf, A. de & Kunst, K. (2010). Einstein en de kunst van … Managen zonder macht. Zeven

alternatieven.
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3.5 Module 5 Integriteit en ethiek in organisaties
Werken vanuit ethisch bewustzijn.

Doelstellingen
1. De studenten hebben bewustzijn van het belang van en de ontwikkeling in ethische waardes

en principes als inbedding en stimulans voor ethisch denken en handelen in systemen.
2. De studenten hebben ervaring opgedaan met het systemisch omgaan met ethische kwesties

in de eigen professionele praktijk.
3. Studenten zijn bekend met de ethische code van NVTA/EATA.
4. De studenten werken met groepsdynamisch werk gebaseerd op Group Relations Theory. Zij

doen onderzoek naar het verschijnsel van gedrag binnen groepen. Zij begrijpen de intra- en
interpersoonlijke en systemische effecten en worden effectiever in hun rol.

Literatuur
Basisliteratuur:
− Ethische Code EATA (artikel).
− Graaf, A. de & Levy, J. (2008). Klimaatverandering in organisaties. Leiderschap maakt het verschil.

Hoofdstuk 4.
− Thunnissen, M. & Graaf, A. de (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Hoofdstuk 9

OF Cornell, W.F., Graaf, A. de, Newton, T., & Thunnissen, M. (eds). (2016). Into TA, A
Comprehensive Textbook on Transactional Analysis. Chapter 9.

− Timmermans, M. & Vos, W. de (2021). Weetnietkunde. Ontspannen omgaan met onzekerheid en
ongemak, p65-71 en p169-176.

Aanvullende literatuur:
− Garfield, V. (1993). Ethical principles for work in organisations. Transactional Analysis Journal,

23(2), 60-65 (artikel).
− Graaf, I.J.A. de & Levy, J. (2014). Business as usual? Ethiek in de snel veranderende en

complexe wereld van organisaties. Tijdschrift van Transactionele Analyse ‘Strook’ (artikel).
− Kouwenhoven, M. (2018). Values-based leadership and the organizational parent system.

Transactional Analysis Journal, 48(4), 350-364 (artikel).

World Wide Web
− EATA: link naar website
− ITAA: Ethics and Professional Practices: link naar website
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3.6 Toolkit

Module Tools

1. First things first − TA visie op organisatieontwikkeling
− PRO driehoek (Persoon, Rol, Organisatie)
− Contracteren
− 5 niveaus van contracteren
− Driehoeks- en meerhoekige contracten
− Psychologische afstand
− Criteria voor effectief contract
− Relatie contract en script

2. Complexiteit verdragen − Script
− Autonomie
− Scriptvorming
− Groepsscript en organisatiescript
− Relatie script en leer- & veranderprocessen in

organisaties
− Contactdeuren

3. Groepen groeien, recht of krom − Psychologisch Spel
− Zie-je-wellisme
− Dramadriehoek: Redder, Aanklager, Slachtoffer
− Omstanders
− Professionele intimiteit
− Attachmentmodel
− Steps to success

4. Leiderschap en lidmaatschap − Fases in groepsontwikkeling
− Groepsimago’s
− Grenzen in groepen
− Publieke en private structuur
− Verantwoordelijk, effectief en psychologisch

leiderschap
− Zeven bronnen van macht

5. Zin in werk? − Ethiek
− Rol van het Oudersysteem in de organisatie
− EATA Ethische code
− Impasse
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