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Meer en meer wordt duidelijk dat de relatie die een leraar weet aan te gaan met zijn of haar
leerlingen van beslissende betekenis is voor het welslagen van de schoolcarrière van…? Ja, van
wie eigenlijk? Wij menen van beiden. De school is er voor leerlingen èn voor leraren! Leerlingen
bereiden zich er voor op hun leven en werken in de samenleving van de toekomst! Leraren
zoeken er een plek om zin te geven aan hun leven en werken vandaag! Een school is een
kruispunt waarop leraren en leerlingen elkaar ontmoeten, elk met een eigen agenda èn met een
gemeenschappelijke agenda. Op die gemeenschappelijke agenda prijkt de vraag ‘Hoe kunnen
wij een vruchtbare relatie aangaan opdat wij beiden profiteren van het werk dat we te doen
hebben?‘ Op veel plekken in de wereld wordt het persoonlijkheids- en communicatiemodel van
de Transactionele Analyse gebruikt om beter te begrijpen hoe leraren effectieve relaties aan
kunnen gaan met hun leerlingen. In de opleiding TA onderwijs & opvoeding onderzoeken wij
samen met de deelnemers hoe dat op de meest effectieve wijze kan geschieden.
Heldere concepten en praktische methoden vormen het hart van de TA.
Deze leergang is uitdagend en inspirerend voor leraren in het basisonderwijs
(inclusief het so), het voortgezet onderwijs (inclusief het vso),
het mbo (roc) en het hoger onderwijs.
erkend door:
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Opbrengst

•

Na afloop van de opleiding:
• begrijp je wat nodig is om effectieve
relaties met leerlingen, collega’s en
groepen leerlingen (klassen) en collega’s
(teams) aan te gaan en beschik je over
voldoende opties om - waar nodig - daarin
verbeteringen aan te brengen;
• beschik je over een plan van aanpak om
TA te integreren in je dagelijkse les- en
begeleidingspraktijk;
• maak je deel uit van een netwerk van
onderwijsgevenden die TA ‘als tool’
toepassen in hun werk binnen de school.

Programma
De volgende onderwerpen komen in de
opleiding ‘TA op school!’ aan de orde:
• Contracteren voor goed onderwijs!
Hoe kan ik verwachtingen (van leerlingen)
effectief managen, zodat de kans vergroot
wordt dat we elkaar gedurende het jaar
‘verstaan’?
• Communicatie is de basis!
Welke communicatiewetten gelden als ik
communicatie wil benutten als krachtig
didactisch en pedagogisch instrument?
• Sturen met aandacht!
Wat kan ik doen om op zo’n manier met
mijn aandacht (strooks) voor leerlingen om
te gaan dat alle leerlingen (en ik zelf ) er
van gaan bloeien?
• Spannende ontwikkelingen!?
Hoe kan ik een goede bijdrage leveren aan
de gezonde (psychologische) ontwikkeling
van leerlingen?
• Spelletjes in het klaslokaal!
Wat kan ik doen als leerlingen onderling
of leerlingen en ik in niet effectieve en
schadelijke relatiepatronen terechtkomen?

•

Een klasse-script?
Hoe kan ik, met behulp van het TA concept
‘script’, eigen gedrag en gedrag van
(groepen van) leerlingen beter doorzien?
TA for kids?
Welke mogelijkheden zijn er om met mijn
leerlingen te spreken over en te werken
met concepten uit de Transactionele
Analyse?

Onderdeel van de opleiding ‘TA op school!’
vormt ook het samen met andere studenten
voorbereiden en uitvoeren van een lesmodule
TA voor leerlingen van de eigen school. Dit doe
je in intervisiegroepen. Elke intervisiegroep
ontmoet gedurende het opleidingstraject
elkaar tussen iedere lesdag 1 keer (zelfstandig)
om samen de theorie te bespreken, oefeningen
te doen en leerervaringen uit te wisselen.
Toelating
Voor zinvolle deelname aan het programma
van deze opleiding is het wenselijk dat je in
het bezit bent van een onderwijsbevoegdheid.
Een paar jaar ervaring in het omgaan met
leerlingen en groepen leerlingen helpt
om de opleiding te laten renderen.
Ook is het noodzakelijk dat je een TA 101
(wan-0-wan) hebt gevolgd. Dit is een
introductie tweedaagse waarin je kennis
maakt met de basisconcepten van de TA.
Inschrijven?
Inschrijven kun je via de website van de
TA academie. Meer informatie kun je lezen
op onze website www.ta-academie.nl en
kun je ook krijgen via het kantoor van de
TA academie, Ria van Elten, 085 – 8780993
of info@ta-academie.nl
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