
3-daagse basiscursus  
 

TA in organisaties 

NIP-Geaccrediteerd A&O/A&G-  

register: 29 punten 
 

Een uitdagende 3-daagse workshop voor mensen die met mensen werken en die hun vaardighe-

den willen uitbreiden met praktische gereedschappen uit de Transactionele Analyse. 

Data:       

19, 26 oktober en 2 november 2018    

 

Opleider: 

Jacqueline van Gent, MSc, register-psycholoog NIP, Arbeid & Organisatie, TSTA-C (Trainer en su-

pervisor Transactionele Analyse - Coaching/counselling) 



Dag 1: 19 oktober 2018 

• Kennismaking en afstemmen leerwensen 

• Egotoestanden of het Ouder—Volwassene—Kindmodel: Door welke delen van 

onszelf laten we ons leiden in ons denken, voelen en doen? 

• Hoe kunnen we dit model in organisaties toepassen? 

• Transacties: Hoe bevorder je effectieve communicatie en samenwerking, zowel 

binnen als buiten organisaties? 

• Contractueel werken: Hoe bevorder je heldere afspraken en besteed je aandacht 

aan het administratieve, professionele en psychologische contract binnen organisa-

ties? 

• Ethische dilemma’s: Welke ethische dilemma’s doemen op in de dagelijkse praktijk 

en hoe kunnen we daar aandacht aan schenken? 

• Veel praktische oefeningen en toepassingen  

 

Dag 2: 26 oktober 2018 

• Motivatie-theorie van de TA: Door welke motieven laten we ons leiden in ons ge-

drag? Begrippen als Strooks, Tijdsstructurering en Basisposities komen aan bod. 

• Psychologische Spelen, de Dramadriehoek met Slachtoffer, Redder en Aankla-

ger: Hoe kunnen we steeds weer verzeild raken in allerlei ongezonde samenwer-

kingsrelaties en wat kunnen we doen om dat te veranderen? 

• Script: Welke gezonde en belemmerende overtuigingen hebben we over onszelf, 

over anderen en over de wereld om ons heen?  Hoe kun je mensen helpen om “uit 

de negatieve aspecten van hun script te stappen” en hun verdedigingsmechanismen te 

laten varen?  

• Veel praktische oefeningen en toepassingen 

 

Dag 3: 2 november 2018 

Transactionele Analyse in groepen en organisaties 

• Organisatiescript: Hoe herken je het organisatiescript (de cultuur die het gedrag van 

individuen en groepen binnen de organisatie sterk beïnvloedt) en wat kun je doen om 

het organisatiescript te helpen veranderen? 

• TA-benadering van groepsontwikkeling:  een andere kijk op groepsdynamica 

• Veel praktische oefeningen en toepassingen 
 

Wie voor NIP-accreditatie (29 PE-punten in het A&O/A&G-register) in aanmerking wil komen, kan na deze 3

-daagse cursus een take-home-tentamen maken. Overige deelnemers ontvangen een certificaat voor 20 uur 

internationaal erkende TA-training. 

 

 
www. ta -denhaag .n l  



Door wie 

Jacqueline van Gent, MSc Registerpsycholoog NIP Arbeid & en Organisatie, TA-trainer, 

-counsellor en -supervisor (TSTA-Counselling).  

 

Voor wie 

Mensen die met mensen werken en die met Transactionele Analyse aan de slag willen.  

 

Uren 

09:30 – 17.00 uur met koffie-, thee– en lunchpauzes. Koffie, thee en een broodjeslunch worden verzorgd. 

 

Groepsgrootte  

6 - 12 deelnemers. 

 

Investering 

€ 595,00 (vrijgesteld van BTW*) 

 

Locatie 

TA-denhaag, Tweede de Riemerstraat 172,  

2513 CZ Den Haag                                        

 

Erkenning 

Deelnemers krijgen aan het einde van de basiscursus een certificaat. Alle uren tellen als geaccrediteerde TA

-training.  Dit kan interessant zijn voor wie zich verder wil bekwamen in de TA en internationaal 

geaccrediteerd TA deskundige (CTA = Certified Transactional Analyst) wil worden. 

NIP A&O/A&G register: 29 punten 

 
 

 

*TA-denhaag maakt deel uit van Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier (www.kuhlemeier.nl) en is 

CRKBO geregistreerd. 

TA-denhaag richt zich op de ontwikkeling van individuen en 

groepen door middel van Transactionele Analyse (TA). Wij bie-

den coaching / counseling voor individuen en teams en verzor-

gen zowel in Nederland als in het buitenland gedegen én betaal-

bare opleidingen en workshops over het gebruik van TA 

in verschillende contexten. 

TA is een model dat inzicht geeft in wie we zijn en hoe we op 

een gezonde en effectieve manier met anderen én met onszelf 

kunnen communiceren.  

TA wordt internationaal erkend als een effectieve methode voor 

professionals in coaching / counselling, onderwijs / opvoeding, 

organisatieontwikkeling en psychotherapie. 

Voor duidelijke en oprechte 
communicatie.  

2e de Riemerstraat 172 

2513 CZ  Den Haag 

Telefoon: +31 (0)70 3468890 

Mobiel: + 31 (0)6 26330649 

E-mail: info@transactioneleanalyse-denhaag.nl 

www.ta-denhaag.nl 

 

Inschrijven 

Stuur een email naar:  info@transactioneleanalyse-denhaag.nl 

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.  

Bij een groep groter dan 8 wordt een 

andere goed bereikbare locatie in het 

centrum van Den Haag gezocht. 


