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Wannee
Waar? Campus TA academie in Soesterberg
(Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten)

Kosten? € 115,-, inclusief koffie/thee en lunchbuffet

TA academie

Waarom?
In Nederland en Vlaanderen werken dagelijks ruim 400.000 leraren in het onderwijs.
Samen met leerlingen werken ze dagelijks
aan het vergroten van de vakinhoudelijke
kennis en aan de sociaal-emotionele groei
van jonge mensen.
De relatie die leraren weten
aan te gaan met leerlingen is
van beslissende betekenis voor het slagen
van de schoolcarrière van de leerlingen
en… voor die van henzelf.

Heel veel leraren ervaren dat de
Transactionele Analyse (TA) een krachtig
hulpmiddel is om relaties beter te
begrijpen. Ze weten hoe zij effectieve
relaties kunnen aangaan en kunnen
onderhouden - individueel en in
klassenverband. De leraar helpt leerlingen
zich voor te bereiden op hun leven en
werken in de samenleving van morgen.
Én de leraar zoekt een plek om zin te
geven aan het eigen leven en werken van
vandaag! De relatie is voor beiden het
voertuig. De school is er voor leerlingen
én voor leraren! Daarom!

Voor wie?
De werkconferentie ‘TA in de klas?!’ is
bestemd voor alle leraren, vanaf het

kleuteronderwijs tot aan het hoger
onderwijs. In Nederland en in Vlaanderen!
De focus van de conferentie is de relatie de ontmoeting - tussen leraar en leerling.
Resultaten binnen het onderwijs
zijn mede een gevolg van
de kwaliteit van het contact
tussen docent en student.

De erkenning dat de relatie tussen leraar
en leerling cruciaal is, zorgt veelal voor
voldoening en plezier en soms ook
voor onzekerheid, irritatie en onmacht.
Heeft u het idee dat de TA een belangrijk
hulpmiddel kan zijn om uw werk nog
aantrekkelijker en effectiever te maken.
Dan is er de werkconferentie ‘TA in de
klas?!’ Voor u!

Werkconferentie
Inleidingen, workshops en posterpresentaties tijdens de werkconferentie
‘TA in de klas?!’ maken het voor de
deelnemers mogelijk – verder – te
onderzoeken wat nodig is om effectieve
relaties met leerlingen (klassen) en
collega’s (teams) aan te gaan. Na
afloop van de conferentie hebben
de deelnemers meerdere opties om
verbeteringen aan te brengen in hun
dagelijkse praktijk. Aan de slag!

Transactionele Analyse
Geloof in de eigen verantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen
zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de Transactionele Analyse (TA).
De TA biedt een praktische, heldere theorie. Het is een model dat de complexiteit en diepgang
van uzelf, uw relaties en de groepen en organisaties waarin u leeft en werkt, hanteerbaar maakt.
Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie
en verandering. TA professionals vooronderstellen en zoeken de autonomie en de eigen
verantwoordelijkheid van mensen. TA is een effectief instrument voor onderwijs, coaching,
persoonlijke groei en het creëren van een werkstijl waarbij autonomie centraal staat.

Programma
09.00 uur
10.00 uur
10.10 uur

10.30 uur

Inloop, registratie, koffie/thee
Welkom door Henk Tigchelaar, directeur TA academie
TAftrap door leerlingen van De Werkplaats Kindergemeenschap
uit Bilthoven o.l.v. Manon van Omme
Gesprek tussen Eric van ’t Zelfde, directeur Hugo de Groot College,
Rotterdam en Anne de Graaf, algemeen directeur TA academie:
Hoe autonomer de schoolleider, des te autonomer de leerlingen!

11.15 uur

PAUZE

11.45 uur
12.45 uur

Workshops door Mil Rosseau, Marian Timmermans, Manon van Omme,
Pia Umans, Matti Sannen en Marijke Arendsen Hein
Korte plenaire terugkoppeling

13.00 uur

LUNCH met poster-presentaties in de St. Jan zaal

14.00 uur

Inleiding door Jan Ruigrok, directeur van bureau Rigardus,
Rotterdam: De uitdaging voor leraren is de voordeur wijd
open te houden en achterdeuren gesloten!

14.45 uur

PAUZE

15.15 uur
16.15 uur
16.30 uur
16.45 uur

Workshops (idem)
Korte plenaire terugkoppeling
TA script-tease door Peter van Biemen
Borrel, netwerken, napraten en …

en jij...

Sprekers, trainers,
ervaringsdeskundigen en …
De dag wordt inhoudelijk vormgegeven
door de docenten van de TA academie
(in Nederland en België) en door
professionals die al ervaring hebben met
de kracht van de TA in hun school.
Eric van ’t Zelfde, directeur Hugo de Groot
College in Rotterdam vertelt hoe het zijn
school lukt om kwalitatief en inspirerend
onderwijs te leveren. Jan Ruigrok vertelt
hoe hij in scholen in Nederland op
innovatieve wijze werkt aan schoolklimaat
waarin niemand verliezer is. Muzikaal
wordt de dag opgevrolijkt door zangeres
Isabella van Biemen. Professioneel!

Inschrijven
Er zijn ongeveer 125 plekken beschikbaar
voor deze werkconferentie. Inschrijving
geschiedt op basis van ‘first come, first
served’ en is pas definitief als het totale
bedrag van € 115,- is overgemaakt op
bankrekening 433 36 33 (ING) t.n.v. TA
academie. Ga naar de site van de TA
academie in Nederland of België en schrijf
je in! Welkom!

Comité van aanbeveling
Een groot aantal onderwijsprofessionals
in Nederland en Vlaanderen werkt
– individueel of in teamverband – al
geruime tijd met het gedachtegoed uit

de Transactionele Analyse. De volgende
collega’s (studenten en oud-studenten
van de TA academie) bevelen de
Werkconferentie ‘TA in de klas?!’ van harte
bij u aan:
Jeanette Warmels, directeur bij CS De
Hoven in Gorinchem, Koen Bosschaerts,
docent Wiskunde bij het Sint Rita College
in Kontich, Richard Versteeg, directeur
bij gsg Guido de Bres in Amersfoort,
Lisa Lernhout, leerlingbegeleider/coach
voor kinderen met leermoeilijkheden
bij Mindframe in Gent, Manon van
Omme, teamleider/docent bij Werkplaats
Kindergemeenschap in Bilthoven, Alice
Timmermans, rector bij osg Minkema
College in Woerden en Marina Hoos,
directeur obs De Bonte Tol in Pijnacker.

TA academie
De TA academie is er voor iedereen die zich op persoonlijk en professioneel vlak verder
wil ontwikkelen. De TA academie heeft een breed aanbod aan opleidingen, cursussen en
workshops die zijn gebaseerd op de Transactionele Analyse (TA). De TA academie is voor iedereen
toegankelijk, van beginners tot gevorderden. Tevens werkt de TA academie voor bedrijven en
organisaties, ook voor het onderwijs! De TA academie biedt een persoonlijke aanpak, een verrassende
inhoud en gelooft in de kracht van het individu. De TA academie heeft vestigingen in
Nederland (Soesterberg) www.ta-academie.nl en in Vlaanderen (Gent) www.ta-academie.be

TA academie
TA academie secretariaat: Ria van Elten
Postbus 14 , 6610 AA Overasselt, T. 085 878 09 93, mail: info@ta-academie.nl
TA academie campus: conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg, T. 0346 35 17 55
T. 0346 33 25 37 (reserveringen), mail: info@kontaktderkontinenten.nl

www ta-academie.nl

