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Voorwoord redactie
Beste lezer,
Dit nummer van de Strook gaat over opleiden in TA. Wij als redactie hebben het platform gegeven aan
een aantal deskundigen in de opleidingswereld in TA. Zie hierover meer in de inleiding hierna.
Het komende december nummer is gewijd aan Funcional Fluency. Dit naar aanleiding van de uitreiking
van de Eric Berne Award Memorial aan Susannah Temple. De Eric Berne Memorial Award (EBMA)
wordt elk jaar uitgereikt aan een ‘TA-er’ die een belangrijke bijdrage leverde aan theorie, onderzoek en
praktische toepassingen van de TA en/of die de TA integreerde in andere theorieën. Susannah Temple is
de winnaar van de EBMA 2014. Zij krijgt deze award voor het ontwikkelen van het Functional Fluency
(FF) model als basis voor de gedragsdiagnose van ego-toestanden.
Wij wensen u veel leesplezier.
Namens de redactie van de Strook
Rob Hallegraeff
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Inleiding Strook
Dit nummer van Strook is gemaakt onder verantwoordelijkheid van enkele TA opleiders
van de TA academie. Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de TA academie vroeg de
redactie van Strook hen een themanummer samen te stellen over ‘opleiden in de TA’. Paula
van Cuilenburg heeft alle artikelen redactioneel bewerkt. De foto’s zijn van de hand van Vera
Fabry. Gevolg: een keur aan informatie en inspiratie!

Hoe is het opleiden in de TA in Nederland begonnen? En hoe ging het eraan toe in de
pioniersjaren? Marian Timmermans ging op onderzoek uit en sprak met de opleiders van het
eerste uur: Maarten Kouwenhoven, Marijke Arendsen Hein en Gerrit Roosjen. Conclusie? Er
is veel veranderd sinds de start in 1976.
Met een beetje goede wil kun je zeggen dat opleiden in de TA begon bij dr. Eric Berne zelf.
In zijn fameuze San Francisco Seminars werden de fundamenten voor de latere ontwikkeling
van de TA als robuust sociaalpsychologisch model gelegd. Dr. Stephen Karpman - onlangs
op bezoek in Nederland - speelde een belangrijke rol in deze seminars. Hij vertelt in een
interview met Marian Timmermans dat die seminars, als plek waar de TA werd ontwikkeld en
doordacht, een heel ander didactisch concept kenden dan nu in veel TA opleidingen gehanteerd
wordt. Hij is zelfs zo scherp dat hij meent dat het ontwikkelen van de TA als theorie stopte
toen het opleiden in de TA begon: Training stopped theory making. Een mooie uitsmijter van deze
Strook. Geeft te denken!
Verder in dit nummer een uitgebreide reflectie van de TA opleiders Anne de Graaf en Joost
Levy over het opleiden in de TA. Hun vragen en hun zorgen hebben ze op een rij gezet: Is het
volgen van een TA opleiding wel een voldoende verontrustende ervaring?
Een van de smaakmakers binnen het Educational TA Field is Giles Barrow uit Engeland. Hij
aarzelt niet om steeds maar weer krachtige vragen te stellen bij de mate van radicaliteit van de
TA opleidingen. Zo haaks als de TA in de beginjaren en ook daarna staat op de gangbare kijk
op de psychosociale hulpverlening, zo mainstream lijken veel TA opleidingen, meent Barrow.
Een artikel dat onvertaald aangeboden wordt.
Anne de Graaf vroeg een aantal opleiders wereldwijd naar wat er zoal aan TA opleiden in
hun land gaande is. In de Verenigde Staten, het land waar de TA ontstond, lijkt weinig meer te
beleven. In Europa floreert de TA.Verder berichten uit Zuid-Afrika, Mexico, Japan, India en
Australië.
Henk Tigchelaar interviewde Willem de Jong, directeur van een school voor Speciaal
Onderwijs, over zijn opleidingsideeën. Leren in de ontmoeting!
Supervisie, waarin de dagelijkse werkpraktijk wordt onderzocht, behoort integraal tot ieder
TA opleidingsprogramma. Het artikel ‘TA supervisie’ is een gedeelte van hoofdstuk 10 uit het
Leerboek Transactionele Analyse van Moniek Thunnissen en Anne de Graaf (red.).
Pierre Sebregts reflecteert op de overeenkomsten en de verschillen tussen de reguliere opleiding
tot psychotherapeut en de opleiding tot TA psychotherapeut die hij onlangs succesvol afsloot
(CTA-P). Zijn verhaal spreekt voor zich.
Anne de Graaf, Matti Sannen, Henk Tigchelaar en Marian Timmermans
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Opleiden was een nevenactiviteit
Het begin van de TA in Nederland
Marian Timmermans

Gesprek met Marijke Arendsen Hein, Maarten Kouwenhoven en Gerrit Roosjen, allen opleiders van ANITA,
de voorloper van de TA academie. Marian Timmermans is PTSTA-O. Marian is mede-eigenaar en opleider aan de
TA academie in Soesterberg: www.ta-academie.nl

Inleiding door redactie
In 1976 werd stichting ANITA (Algemeen
Nederlands Instituut voor Transactionele Analyse) opgericht. Dit artikel is een terugblik op het
begin van TA opleiden in Nederland: wat was de
ﬁlosoﬁe ten aanzien van leren bij de grondleggers
van ANITA? Hoe dachten die grondleggers over
certiﬁceren? Wat deden zij om de kwaliteit van de
opleiding te waarborgen? Hoe waren zijzelf opgeleid? Een kijkje in het denken over onderwijzen
en leren in de jaren zeventig van de twintigste
eeuw. Voor mensen die erbij waren in die tijd, is
dit artikel wellicht een sentimental journey. Voor
anderen een blik op een betekenisvol verleden.
Een lesje in bevlogenheid.

Korte voorgeschiedenis
“Toetsen in de TA opleiding van ANITA? Dat
gebeurde niet in de jaren zeventig van de vorige
eeuw! In diezelfde tijd was ik docent aan een
hbo-opleiding. Daar vonden de studenten dat
zij geen cijfers behoorden te krijgen. En als ze
wel beoordeeld werden, wilden zij toch minstens
de docent voorschrijven hoe deze zich moest
gedragen en welke boeken hij of zij moest behandelen! Het was vlak na de bezetting van het
Maagdenhuis (1969), het bestuurlijk centrum van
de Universiteit van Amsterdam”, aldus Maarten
Kouwenhoven.
Het begon met een workshop in Amsterdam aan
de Brouwersgracht, ‘iets over Ouder,Volwassene
en Kind’. Gerrit Roosjen en Maarten Kouwenhoven, twee jonge psychologen werkzaam bij
het psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk in Ermelo,
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gingen er samen naartoe. Gerrit Roosjen had
al eens een boek van Eric Berne gelezen. Hij
troonde Maarten Kouwenhoven mee, die op zoek
was naar een manier van behandelen die wèl
werkzaam zou zijn voor patiënten. De workshop
bleek een officiële TA 101, een introductiecursus
in de Transactionele Analyse. Daarna volgden ze
enkele seminars bij de vooruitstrevende psychiater
G.W. Arendsen Hein, bij hem thuis in Utrecht. Hij
was goed bekend met de TA. Zijn dochter Marijke, net afgestudeerd als psycholoog, deed ook
mee.Vervolgens namen zij gedrieën deel aan de
opleiding TA, waarna zij zich Clinical Member van
de internationale TA vereniging (ITAA) konden
noemen. Die opleiding waren ze op het spoor
gekomen via een aankondiging in een vakblad.
Het kwam ook Marijke Arendsen Hein goed uit.
Als pas afgestudeerde psycholoog had ze het idee
nog niks te weten. Ze wilde meer dan beleefd aan
een cliënt vragen: “Waar komt u voor?”
Docent aan de allereerste TA opleiding in Nederland was Arnold van Westering, een landgenoot,
die afwisselend in de Verenigde Staten en Nederland woonde. Hij was opgeleid door Bob en Mary
Goulding. Marijke Arendsen Hein, Maarten Kouwenhoven en Gerrit Roosjen werden alle drie
gegrepen door de TA.Vooral het feit dat de TA
een contractuele methode is, was destijds revolutionair. Dat betekende een totaal andere benadering van patiënten. ‘Wat wil je bereiken?’ in plaats
van ‘Dit is goed voor u!’. Het bleek al snel een
benadering die ook in de praktijk succes boekte,
zowel in het ziekenhuis als in de praktijk waar zij
werkzaam waren. Met een aantal anderen volgden
zij de TA opleiding bij Van Westering. In die opleiding liepen TA theorie en groepstherapie nogal

door elkaar. In voorbereiding op hun examen
lazen ze nummers van de Transactional Analysis
Journal (TAJ). ‘Dat was in die tijd nog te overzien.’
Verder maakten ze tapes van de gesprekken in hun
werk, en bezochten ze de allereerste Europese TA
conferentie, georganiseerd door de ITAA in Villars,
Zwitserland in 1975. De European Association for
Transactional Analysis (EATA) zou later dat jaar in
Brussel opgericht worden. Het schriftelijk examen
werd door Van Westering zelf beoordeeld. De drie
deden mondeling examen in Enschede op 16 juli
1976.Vanaf dat moment waren zij Clinical Member
van de ITAA.Van Westering vertrok naar Amerika
om niet meer terug te keren. Hij had zijn opvolgers in Nederland opgeleid.

Het gedachtegoed van de TA verbreiden
De opvolgers van Van Westering hadden een sterk
inhoudelijke drive. Kort samengevat: patiënten
goed behandelen! Omdat zij de ziens- en werkwijze van de TA wilden verbreiden, begonnen ze
vrijwel meteen na hun examen ook anderen in
de TA op te leiden. Om de TA op een kwalitatief
juiste manier toe te passen is gedegen scholing
noodzakelijk, zo waren zij van mening. Als vanzelfsprekend was daarvoor een opleidingsinstituut
nodig. Dat werd in 1976 stichting ANITA (Algemeen Nederlands Instituut voor Transactionele
Analyse). Het volgende illustreert hoe toevalligheden soms bepalend kunnen zijn: Aanvankelijk was
gekozen voor de naam ‘NITA’, maar de echtgenote van Gerrit Roosjen zei: ‘Noem het maar
Anita, naar je zus.’ Het woordje ‘Algemeen’ kwam
er toen bij.
De directie van het psychiatrisch ziekenhuis
Veldwijk in Ermelo stond in die tijd heel positief tegenover de TA, er werd zelfs een afdeling
‘De Strook’ genoemd. De opleidingen vonden de
eerste tien jaar plaats in ruimtes van dat ziekenhuis. De bijeenkomsten waren buiten werktijd, ’s
avonds en in het weekend. Maar op zondag werd
de zondagsrust geëerbiedigd in het streng kerkelijke Ermelo. Wanneer een overzeese trainer dan
naar de opleiding kwam, werd uitgeweken naar
Noordwijk. Daar had Marijke Arendsen Hein
haar praktijk, en kon er ook op zondag worden
gewerkt. Naast de opleiding kregen de studenten
leertherapie. In de opleidingsgroepen zaten steeds

negen tot zestien mensen. Iedere twee jaar startte
een nieuwe groep. Het feit dat er op zondag in
Ermelo niet gewerkt mocht worden was, achteraf
gezien, een blessing in disguise: Even bijkomen voor
de nieuwe werkweek begon!
De sfeer tijdens de opleiding was vooral feestelijk. “We hadden enorm veel lol”, zegt Marijke
Arendsen Hein. “Sowieso was het een tijd van veel
geknuffel. Een congres kon beginnen met de opening: ‘Je Volwassene kan niet aan het werk als je
Kind zich niet prettig voelt. Dus ga nu eerst maar
de schouders masseren van degene die voor je
zit.’’ Ook in de opleiding hadden ze veel aandacht
voor Kind-energie: samen een verhaal schrijven
(script) met ieder een andere kleurstift en daarna
het verhaal als toneel opvoeren. Gerrit Roosjen
gaf zijn loopbaan, na een jaar werken bij ANITA,
een andere wending.

Overdracht? Hier niet!
Inhoudelijk volgden de opleiders van ANITA
het door de ITAA voorgeschreven programma,
inclusief alle basisconcepten van de TA, zoals die
er nu ook nog zijn. Lesmateriaal was er nog niet.
Mooie mappen, met zinnen als ‘Aan het einde van
deze les kan de student…’, ontbraken. Dat vonden
ze ook niet nodig. Het ging erom de studenten
zelfredzaam te maken. Ze stimuleerden hen zelf
dingen uit te zoeken. Ook gaven ze geen literatuurlijst op met te bestuderen boeken. Gaandeweg
kwamen er wel zaken op papier, zoals precieze
definities van de concepten, operationalisering van
de theorie, een draaiboek en een almaar uitbreidend curriculum. Maarten Kouwenhoven werkte
het allemaal uit en uiteindelijk leverde dat het
driedelige standaardwerk Transactionele Analyse in
Nederland op; de boeken verschenen achtereenvolgens in 1983, 1985 en 1987 (Ermelo: ANITA). De
drie boeken staan ook wel bekend als ‘de blauwe
TA boeken’.
De jonge opleiders waren niet didactisch geschoold. “We deden datgene waarvan we dachten
het te moeten doen”, zegt Maarten Kouwenhoven, “we waren niet gehinderd door didactische
kennis.” Marijke Arendsen Hein vult aan: “We zetten vanaf het begin erg in op ervaringsleren. We
verzonnen allerlei oefeningen om te bevorderen
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dat de studenten de concepten niet alleen theoretisch begrepen, maar ook werkelijk beleefden
en doorleefden. Daarnaast werkten we met wat er
hier en nu in de groep gebeurde. Spelmatig gedrag
werd benoemd en geanalyseerd. Dat nam dikwijls
meer tijd in beslag dan de theoretische inhoud van
een bijeenkomst.”
De invloed van hun eigen opleiding was goed
merkbaar. Het was een tijd waarin er vanuit werd
gegaan dat je in de psychotherapie vooral moest
voorkómen dat er overdracht zou zijn. Daarin
waren de opleiders beïnvloed door de eerdergenoemde Gouldings en door de aanpak van de
Gestalt, onder meer door die van de bekende Gestalttherapeut Isha Bloomberg. Het was belangrijk
uit de overdracht te blijven. Wanneer een student
bijvoorbeeld boos werd op de opleider, zetten ze
een lege stoel neer. Stay out of the transference!
Die stoel stelde de vader of moeder van de student
voor. Er werd dan gezegd: ‘Zeg het maar tegen je
vader/moeder.’ Als er voldoende tegen die vader
of moeder uitgesproken was, moest de student van
stoel wisselen en zichzelf vanuit de positie van vader of moeder antwoord geven. “Het kwam erop
neer dat we gewoon deden alsof overdracht en tegenoverdracht niet bestonden. Ik ben OK, jij bent
OK. Overdracht is er niet. Op die manier bleef
je als trainer steeds buiten schot.Vandaag de dag
wordt daar heel anders over gedacht. Overdracht
speelt immers altijd”, aldus Marijke Arendsen
Hein. (Zie ook het artikel ‘We zitten hier gezellig en
we zitten hier OK?’ elders in dit blad).

Officiële eisen
Aan welke eisen een opleider moest voldoen was
in de beginjaren nog niet zo duidelijk. Binnen
de ITAA had je Clinical Members (CM’s), Members
Special Fields (MSF’s), Provisional Teaching Members
(PTM’s) en Teaching Members (TM’s). De ITAA
maakte in die tijd een stormachtige en ook wel
rommelige periode door, de normen voor opleiders evolueerden in hoog tempo. De TEW1 bleef
lang een optionele workshop. Pas midden jaren
tachtig standaardiseerden de internationale eisen
voor opleiders, toen ITAA een Training and Certification Council (T&CC) oprichtte.
Voor de oprichters van ANITA was opleiden een
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nevenactiviteit. Ze werkten fulltime en deden het
opleiden erbij. Om de kwaliteit van hun opleiding
te waarborgen hadden ze drie sponsors, namelijk
Marian Weisberg, Marge Reddington en Tom
Frazier.Verder werkten ze veel met trainers uit het
buitenland, voornamelijk uit de Verenigde Staten.
Mensen als Shea Schiff, Jacqui Schiff, George
Kohlrieser, Claude Steiner, Alan Jacobs en Richard
Erskine superviseerden hen en verzorgden trainingen voor de opleidingsgroepen. De trainers uit het
buitenland namen als het ware ook de ontwikkelingen uit de internationale TA wereld mee. De
opleidingsgroepen namen daar ook kennis van. De
TA werd steeds minder het terrein van uitsluitend
psychotherapeuten. De TA bleek ook werkzaam
in counseling, in het onderwijs en in organisaties.
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig werd
de populatie van de opleidingsgroepen dan ook
anders van samenstelling. Waren het aanvankelijk
vooral verpleegkundigen, psychiaters en psychologen die aan de opleiding deelnamen, gaandeweg
wisten ook predikanten, mensen uit het bedrijfsleven en artsen de opleiding te vinden. Binnen de
TA kwamen er vier velden, namelijk Coaching &
Counseling, Opvoeding & Onderwijs, Management & Organisatieontwikkeling, en Psychotherapie.
Aan welke exameneisen een kandidaat moest
voldoen werd allengs helder. Toch rondde lang
niet iedereen, die de TA opleiding bij ANITA
volgde, de opleiding met een examen af. Wellicht
waren de hoge internationale eisen een reden
voor de studenten van een examen af te zien. De
TA was geen erkende vorm van psychotherapie.
Bovendien waren de studenten meestal al psychotherapeut. De TA certificatie leverde geen extra
status op.

Het belang van een examen
Het behalen van een certificering in de TA is
geen eenvoudige zaak. Ook vandaag de dag geldt
dat de student een diepgaand en langdurig traject
aflegt voor hij of zij Certified Transactional Analyst
(CTA) wordt. Een traject met theoretische studie,
en een traject met zelfonderzoek. De oprichters
van ANITA waren en zijn zich zeer bewust van
de waarde van het doen van een examen. Dat
is namelijk de waarborg voor een stevige TA

organisatie wereldwijd. Je houden aan de gestelde
eisen, die internationaal dezelfde zijn, is de basis
van een betrouwbaar kwaliteitssysteem. De stevige
structuur van de TA opleiding, de examensystematiek en de ethische code zijn essentieel voor het
behoud en de verdere ontwikkeling van de TA
wereldwijd. Het examen is een garantie voor de
kwaliteit en de continuïteit van de TA, nationaal
en internationaal. “Wij willen nog steeds dat zo
veel mogelijk mensen examen doen”, aldus de
oprichters van ANITA. Waarvan acte!

Voor mij vormen de TA en het onderwijs
een mooie combinatie.
Samen leren in een strookrijk klimaat
waarin iedereen OK is ...goud!
Jeanette Warmels, student CTA,TA academie

Voetnoot
1. TEW: Een driedaagse workshop waarin een Certified Transactional Analyst (CTA) een lesprogramma opstelt en gesuperviseerde
training en supervisie doet, met als doel Provisional Teaching and
Supervising Transactional Analyst (PTSTA) te worden. Daarmee is hij
of zij officieel erkend als trainer en supervisor.
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We zitten hier gezellig en we zitten hier OK?
Is een TA opleiding een voldoende verontrustende ervaring?
Anne de Graaf & Joost Levy

Anne de Graaf en Joost Levy zijn beiden TSTA in het veld van Management & Organisatieontwikkeling.
Anne is mede-eigenaar, algemeen directeur en opleider aan de TA academie in Soesterberg: www.ta-academie.nl.
Joost is eigenaar en opleider aan de p.r.o. academie, een initiatief van p.r.o. consult www.proconsult.nl.

Inleiding door redactie
In dit artikel onderzoeken Anne de Graaf en Joost
Levy vragen die te maken hebben met het leerklimaat in TA opleidingen. Zij doen dat vanuit eigen
ervaringen als TA studenten in de jaren tachtig en
negentig van de vorige eeuw en vanuit hun meer
recente ervaringen als TA trainers & opleiders in
hun eigen opleidingsprogramma’s. Dit artikel is
opgebouwd uit een aantal (los van elkaar te lezen) denksporen die vooral willen uitnodigen tot
nieuwe vragen en verder onderzoek.
Volgens Kessels & Smit (2014) gaat het bij het
analyseren van een leerklimaat om het beoordelen
van procesindicatoren die het leerproces beïnvloeden. Aan de hand van deze indicatoren kunnen
belangrijke resultaten van een leerproces worden
gemeten. ‘Bij het creëren van een leerklimaat ligt
de focus op het creëren van de voorwaarden die
nodig zijn om informatie voor mensen nuttig te
laten zijn,’ aldus Kessels & Smit op hun website.
Aan welke voorwaarden moet het leerklimaat in
een TA opleiding voldoen om (TA) informatie
nuttig te doen zijn voor de vele studenten die
momenteel zo’n opleiding volgen? Welke informatie uit welke bronnen kan worden benut om
optimaal leren mogelijk te maken?
Gezellig en OK?
Heel veel jaren geleden leefde een sneldichter met de
naam Willy Alfredo. Hij kon dichten op thema’s die
hem vanuit het publiek werden aangereikt. De persiﬂage van Alfredo door Frans Halsema en Gerard Cox
is vaak meer bekend: ‘Roept u maar…’ Alfredo werd
‘wereldberoemd’ in Nederland vanwege het feit dat
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hij zijn gedichten, hoe gruwelijk ze soms waren, altijd
afsloot met de woorden ‘… maar we zitten hier gezellig en we zitten hier OK’. Wij gaan er vanuit dat een TA
opleidingsgroep enorme kansen om te leren mist als
het leerklimaat een te hoog Alfredo-gehalte heeft.

Denkspoor 1: TA opleiden?
In dit denkspoor brengen we zin en doel van
opleiden in de Transactionele Analyse (TA) onder
woorden. We stellen voor te spreken van een drievoudig leerdoel, waarbij vooral de mogelijkheden
en onmogelijkheden van het derde doel het nader
te onderzoeken onderwerp is.
TA opleidingen hebben, zo zou je kunnen zeggen,
een drievoudig leerdoel:
1
Wie een TA opleiding volgt beschikt aan het
eind over diepgaande kennis van een robuust sociaalpsychologisch model, genaamd Transactionele
Analyse. Studenten zijn daardoor in staat ontwikkelingen van mensen en groepen te begrijpen en
in termen van de TA te benoemen: ego-toestanden, transacties, strooks, script, Spel, miskenning,
symbiose, en meer.
2
Er is ruimte voor het oefenen met de vele methoden, technieken en onderzoekskaders die kenmerkend zijn voor de TA. Binnen de TA zijn (niet
zelden geïnspireerd door de Gestalttherapie van
Fritz Perls) door de jaren heen technieken ontwikkeld zoals egogram, stoelenoefening, diverse scriptvragenlijsten, supervisie- en intervisie-technieken,
Ouder-interviews, organisatieanalyse-instrumenten
en meer. Aan het eind van hun opleiding zijn
studenten in staat te werken met een keur aan
methoden, technieken en onderzoekskaders.

3

Last but not least worden studenten uitgenodigd tot diepgaand zelfonderzoek. TA studenten
zijn veelal als professional werkzaam binnen een
of meer van de werkvelden Psychotherapie, Coaching & Counseling, Onderwijs & Opvoeding
en Management & Organisatieontwikkeling. Zij
ervaren dat vooral de relatie die zij weten aan te
gaan met hun patiënten, cliënten, coachees, leerlingen, studenten en/of medewerkers beslissend
is voor het behalen van het gewenste resultaat.
Inzicht in de vraag hoe zij met de persoonlijkheid
die tot hun beschikking staat een zo heilzaam mogelijke relatie kunnen aangaan, vormt dan ook een
integraal doel van iedere TA opleiding. In TA opleidingen wordt dat wel eens zo verwoord: Het is
zaak erop te letten dat je als professional de ander
niet uitnodigt een rol in jouw script op te pakken.
Het is veeleer zaak dat je alle bronnen die je als
professional ter beschikking staan - waaronder
juist ook de relatie - aanwendt om het autonome
denken, voelen en handelen van de ander te doen
groeien en ontwikkelen.
Therapie?
TA opleidingsgroepen zijn opleidingsgroepen die opleiden in TA en zijn geen verkapte therapiegroepen.
Echter, diepgaand persoonlijk en professioneel leren
heeft niet zelden een therapeutisch eﬀect. In elke TA
opleidingsgroep onderzoeken de studenten dan ook
hun eigen interne processen en het eﬀect daarvan
op hun handelen. Dat zijn vaak zeer betekenisvolle
ervaringen die niet zelden ook een lastige, weerbarstige, pijnlijke of soms zelfs beangstigende dimensie
kunnen hebben. Naast het intrapersoonlijk leren
vindt ook interpersoonlijk leren plaats. Immers, werken doe je met een of meer anderen en niet zelden
ook in grote groepen en systemen. Het onderzoeken
van de betekenis van het eigen denken, voelen en
handelen op anderen hoort structureel deel uit te
maken van het TA leren.

Vragen: Welk leerklimaat maakt het voor studenten mogelijk de noodzakelijke intra- en
interpersoonlijke lessen te leren binnen een TA
opleidingsgroep? Wat maakt een TA opleiding tot
een TA opleiding? Wat is het verschil met andere
vergelijkbare opleidingen?

Denkspoor 2 : Nurturing and calming?
In dit denkspoor vragen we ons af of veel TA
opleidingsgroepen niet de neiging hebben een
vooral harmonieus leerklimaat te creëren. Er kan
in zo’n klimaat veel geleerd worden. Echter, we
vragen ons af in hoeverre zo’n ‘gezellig en OK klimaat’ juist ook leren in de weg kan staan.
In zijn boek Explorations in Transactional Analysis:The Meech Lake Papers (2008, p.137) schrijft
Bill Cornell over de vraag wat vertrouwensvol
aanraken van patiënten doet met die patiënten.
Hij schrijft over hands-on therapy: “When clients
get that kind of comfort from their therapist, it reduces
the need and capacity for self-exploration. It changes
the treatment relationship from one that is challenging
and exploring to one that is nurturing and calming which may be healing in some ways, but it’s not about
learning.” Deze op de relatie tussen therapeut en
cliënt doelende opmerking van Cornell kan ook
onderzocht worden voor de relatie TA opleider
en TA student. Lukt het die relatie voldoende
veilig en tegelijkertijd voldoende verontrustend te
maken?
Knuﬀels
Wie voor de eerste keer een TA conferentie bezoekt is
vaak onder de indruk van het hoge knuﬀelgehalte
onder de deelnemers. Veel van die knuﬀels hebben
een rituele tendens en zijn niet meer dan een vorm
van ‘hallo zeggen’. Ook in TA opleidingen is dikwijls de
gewoonte dat opleiders studenten begroeten door
‘aan te raken’, door middel van een knuﬀel. De vraag
is echter of het de relatie tussen opleider en student
niet te veel verandert ‘from one that is challenging
and exploring to one that is nurturing and calming’.

Het zijn vaak de studies die gedaan zijn naar teaching & learning vanuit een meer psychoanalytisch
kader (de bron waaruit de TA voortkwam) die leiden tot verrassende inzichten over het thema van
dit artikel. David Armstrong (2005) sluit in een
van zijn kernuitspraken over teaching & learning in
groepen nauw aan bij het denken van psychoanalyticus Wilfred Bion (1897-1979) door te stellen:
‘Learning is fundamentally a frightning experience’.
Zo’n uitspraak is stevig en tegelijkertijd waardevol
om te onderzoeken. Terugkomen op vroegkinder-
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lijke scriptbesluiten in woord en vooral in nieuwe
daden vraagt niet zelden heldenmoed. Studenten
overschrijden dan immers grenzen die voorheen
zo duidelijk en overzichtelijk waren. Op meer
lichte en uitdagende toon zeggen we wel eens
tegen studenten: ‘Als je geen knikkende knieën
hebt, als je niet wat in je bed ligt te woelen, als je
geen zweetdruppels op je rug hebt staan wanneer
je experimenteert met nieuw gedrag, is het maar
de vraag of je werkelijk wat nieuws aan het leren
bent.’
In de Transactional Analysis Journal (TAJ) van oktober 2013, die geheel gewijd is aan working with
groups valt een stevige aanvaring te lezen tussen de
TA therapeuten Richard Erskine en Bill Cornell.
Cornell schrijft dat hij geschokt is door de wijze
waarop Erskine contracteert met betrekking tot
het leerklimaat in zijn (therapie)groepen. Erskine
vraagt de deelnemers ‘to pledge to each other that
there will be no shaming transactions’ en hij meent de
veiligheid in de groep te bevorderen door ‘validation and affirmation by other groupmembers’ (Erskine,
2013, p.272). Het lijkt erop dat Erskine pleit voor
een stijl die confrontatie en interpretatie vermijdt,
meent Cornell. Hij is scherp als hij zich afvraagt:
‘Where is the room for hatred, envy, contempt, indifference, differentness?’ Wellicht zijn dat geen aangename emoties en evaluaties, ze behoren wel bij
het mens-zijn. En het herkennen en erkennen van
deze fundamentele vaak dysfunctionele gevoelens
geeft ruimte om oude patronen van miskenning
te onderzoeken en te veranderen.Verdwijnen
deze patronen onder de oppervlakte dan gaan ze
vroeg of laat een beschadigende rol spelen in het
denken, voelen en handelen van de eigenaar en
zijn of haar omgeving. Hoewel Erskine schrijft
over therapiegroepen, inspireert het lezen van zijn
reflecties ons ook tot verdere bezinning op de
vraag wat het contract moet zijn tussen opleiders
en studenten en tussen studenten onderling in een
TA opleidingsgroep.
Vragen: Hoe veilig en hoe verontrustend moet
een TA opleiding zijn? Hoe creëer je een ‘potentiele ruimte’ waarin plaats is voor individueel leren
èn voor groepsleren? Is er in een TA opleidingsgroep plek voor het onderzoeken van, in de
woorden van French (2000), negative capabilities
(negatieve bekwaamheden) als haat, afgunst, min-
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achting, onverschilligheid en anders-zijn? Hoe kan
dat gedaan worden?

Denkspoor 3: Veilig?
In dit denkspoor stellen we vragen bij de veel
gehoorde stelling dat om te leren een veilige
omgeving nodig is. Hoe kan er een strookklimaat
ontwikkeld worden zodanig dat een TA opleidingsgroep een reële afspiegeling is van groepen waarin studenten in hun dagelijks leven en
werken verkeren? Zachte donsjes en ook pittige
prikkels.
Je hoort vaak dat voor leren ‘een veilige omgeving’ nodig is. ‘Je moet je immers kwetsbaar
durven op te stellen,’ is dikwijls de redenering
daarachter. Dat is geen onzin natuurlijk, maar
vaak is er te weinig nagedacht over de vraag wat
‘veiligheid’ betekent. De indruk bestaat bij ons dat
het creëren van ‘een veilig leerklimaat’ niet zelden
leidt tot ‘een geruststellend leerklimaat’ waarin de
studenten zich op hun gemak voelen, maar waarin
ervaringsleren op een laag pitje staat. ‘Geruststellend’ valt voor je het weet samen met smothering.
Er ontstaat een leeromgeving met ‘een hoog
negatief Voedende Ouder gehalte’, met te veel
positieve strooks. Strooks zijn essentieel binnen de
TA. Maar welke? Alleen de Steineriaanse zachte
donsjes? (Steiner, 1977) of ook de Cornelliaanse
pittige stekels (Cornell, 2013)? Erskine (2013) lijkt
een leersituatie voor te stellen met als impliciet of
expliciet contract elkaar niet met strooks, die een
uiting zijn van eigen projecties, te benaderen. In
zo’n leeromgeving krijgen studenten niet de kans
dergelijke dysfunctionele interacties te onderzoeken en leren zij ook niet vanuit hun Integrerende
Volwassene om te gaan met deze (negatieve) projecties van anderen. Leren omgaan met pijnlijke
en irrationele strooks is even relevant als het leren
omgaan met positieve warme strooks. Wij denken
dat ‘veilig leren’ leren is in het hier en nu. Leren
waarbij studenten in hun Volwassene weten dat de
pijn die ze uiten of van de ander ervaren, veelal
niet van hier en nu is, maar van daar en toen.
Als je als TA opleidingsgroep contracteert dat alle
opkomende en geuite gedachten, gevoelens en
gedragingen een bron zijn voor het onderzoeken
van de intrapersoonlijke dynamiek van de studenten en van de interpersoonlijke dynamiek die

door de interactie wordt gegenereerd, creëer je
een werkelijk open en eerlijk leerklimaat, waarin
leren vele dimensies heeft.
Waanzin
Nietzsche (1886) stelde dat ‘waanzin bij een individu
een uitzondering is maar in groepen de regel’.
Groepen zijn interpersoonlijke ruimtes waarin individuele emoties zoals boosheid, angst, verrassing,
walging, verdriet, vreugde, gemak en ongemak hun
schaduw werpen op alle interpersoonlijke relaties.
Interactionele ‘gevoelens’ zoals liefde, haat, afgunst,
dankbaarheid, schaamte, schuld, minachting
en trots weven zich daarbinnen, bewust en vaak
onbewust als een lappendeken aaneen (Armstrong,
2005). Om je rol als groepslid op te pakken vanuit je
Integrerende Volwassene is veel oefening nodig in
het onderzoeken van die gevoelens.

Vragen: Hoe kan in TA opleidingen een leerklimaat ontwikkeld en onderhouden worden waarin
het veilig is als het kan en verontrustend als het
moet? Hoe kan de permissie om ook negatieve
strooks uit te wisselen goed met de studenten
gecontracteerd worden?

Denkspoor 4: Onvermijdelijk en onverwacht
Dit denkspoor gebruiken we om een aantal gedachten te ontwikkelen over de vaak onzichtbare
dynamiek binnen opleidingsgroepen. Hoe kan
ook juist die dynamiek benut worden voor het
leren van de studenten?
Wie aan een TA opleiding begint, belandt dikwijls
in een groep medestudenten die op de dag van
module 1 nog geheel voor haar of hem onbekend is. Wat betekent het deel uit te maken van
een groep waarvan de leden elkaar niet gekozen
hebben? Een groep heeft niet a priori een working
intimacy. Berne (1963) nodigt uit visueel inzichtelijk te maken ‘wat er allemaal speelt’ in een
zich ontwikkelende groep door het tekenen en
beschrijven van de groepsimago’s. Binnenin de
groep zullen de deelnemers aanvankelijk subgroepen vormen. Ze kiezen expliciet en vaker
nog impliciet medestudenten met wie ze graag,
en medestudenten met wie ze minder preferent
willen samenwerken. Keuzes kunnen (onbewust)

gemotiveerd zijn door de behoefte aan gelijkwaardigheid. Ook kan onbewust een verlangen
naar upgrading van de eigen status meespelen
door aansluiting bij anderen met een vermoede of
ervaren hogere status. Ook het omgekeerde kan
spelen: groepsleden consolideren de eigen status
door medestudenten te kiezen met een vermoede
of ervaren lagere status. De onderliggende vaak
onbewuste vraag is welke plek studenten innemen
op de hiërarchische ladder, zodat ze vooral wel of
liever niet als potentiele ‘leider’ binnen de groep
kunnen worden gezien.
Door gedurende het leerproces geleidelijk aan de
studenten te helpen hypothesen te formuleren
over zichzelf in interactie met hun medestudenten
waar het gaat om aanvankelijke bondingprocessen,
biedt de TA opleider een leeromgeving waarin alle
materiaal object van onderzoek kan zijn. Studenten leren het ‘onvermijdelijke onverwachte’, dat
in iedere interactie aanwezig is, te zien als bron
voor het eigen transformatieproces. De opleider
heeft zowel de transformatie van individuen als
die van de groep als geheel op het oog. Studenten
leren (sub)groepen te starten, te beëindigen en in
nieuwe formaties nieuwe kansen te benutten. Zo
oefenen ze ook in het ervaren van het verschil
tussen ‘persoonlijke relaties’ die niet gebonden
zijn aan een context en een taak, en ‘relaties in rol’
waarin zij verbonden zijn met de ander door de
gemeenschappelijk opgenomen taak. Ze leren het
verschil tussen persoonlijke intimiteit en intimiteit binnen het kader van taakgerichte activiteiten
(Reed, 2000). Samenwerken, ook in TA opleidingsgroepen, is een lastigheid zonder alternatief.
Het onderzoek naar deze lastigheid levert heel
veel leren op!
Buddies & soulmates
Het illusionaire denken onder studenten, herkenbaar
in de woorden waarmee zij elkaar in een opleidingsgroep soms kunnen beschrijven als ‘buddies’,
‘soulmates’ en ‘broer en zus’, toont het verlangen
naar een never-ending relatie die de tijdsgrenzen
van de opleidingsgroep ruim overstijgen. Positief
kunnen we zeggen dat het prachtig is wanneer uit
een opleidingsgroep werkelijke vriendschapsrelaties
ontstaan. Het kan echter geen doel van een TA opleiding zijn. Bion (2001 (1961)) beschrijft de aanname
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dat groepsleden diep verscholen hopen op zodanige
allianties (bondjes met anderen) dat ze gevrijwaard
blijven van pijnlijke confrontaties. Werkveiligheid in
een (opleidings)groep is meer gebaat bij een wankel
evenwicht tussen nabijheid en afstand dan bij
hechte coalitievorming die iedere vorm van leren in
de kiem kan smoren.

Vragen: Hoe kunnen TA opleidingsgroepen zich
nog verder ontwikkelen tot groepen waarin de
vaak leuke en dikwijls ook lastige werkelijkheid
van samenwerken onderzocht kan worden?

Denkspoor 5: Conflicten
Juist het aangaan en onderzoeken van potentiële
conflicten binnen opleidingsgroepen, biedt aan
studenten een keur aan kansen om te groeien en
te ontwikkelen. Er zijn nogal wat grensconflicten
mogelijk.
De beleving van het leiderschap van de TA opleiders kan deels begrepen worden als een vorm
van afhankelijkheid tussen opleiders en studenten.
De decennialange ervaring die studenten (en
opleiders) hebben opgedaan in vele onderwijsleersituaties en die ze meebrengen naar hun TA
opleiding, wordt niet zelden gekenmerkt door de
neiging tot het aangaan van symbiotisch gekleurde
verhoudingen. De opleiders zien zichzelf dan als
producent van leren en de studenten zien zichzelf
als consument van wat hen wordt aangeboden.
Juist ook dit gegeven kan in TA opleidingen benut
worden om leren over de relatie tussen leiders en
volgers mogelijk te maken. Hierbij is het de taak
van de opleiders om de leergrenzen zo te maken
dat daarbinnen de dimensies van macht versus onmacht, vertrouwen versus wantrouwen en andere
dynamische thema’s kunnen worden ervaren en
onderzocht. Een TA opleidingsgroep moet ruimte
bieden om alle grensdimensies, waarmee professionals in hun dagelijkse werkzaamheden te maken
krijgen, te kunnen ervaren en te onderzoeken.
Studenten moeten de kans krijgen hun conflictvaardigheid te toetsen en te verdiepen. Conflictmogelijkheden genoeg, want alle interactie bestaat
immers uit transacties, en transacties representeren uitwisselingen over grenzen. We zetten deze
grensuitwisselingen/conflicten op een rij:
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Grensconflicten die zich afspelen in de
persoon zelf (intrapersoonlijk): Wat breng ik naar
buiten en wat niet?
2
Grensconflicten die zich afspelen tussen
personen onderling (interpersoonlijk): Door wie
laten we ons raken en door wie niet?
3
Grensconflicten tussen subgroepen onderling:
Wie mag erbij horen en wie niet? Met wie doen
we zaken en met wie niet?
4
Grensconflicten tussen groepen en (op-)
leiders: Welke macht dichten we de leider toe, en
welk gezag en welke vorm van competitie speelt
er in deze relatie?
5
Grensconflicten tussen groepen en andere
groepen die virtueel (in the mind) aanwezig zijn.
Er zijn bijvoorbeeld meerdere TA opleidingen!
Welke (vriendschappelijke of vijandige) betekenis
kennen we groepen van buiten toe? Zijn wij de
beste opleidingsgroep, het beste opleidingsinstituut?
Conflicten, die in en om een opleidingsgroep
spelen, brengen niet zelden een parallel proces
met conflicten in het privé- of werksysteem van
de studenten aan het licht. Het systeem in de opleidingsgroep weerspiegelt een dynamiek die ook
elders speelt. De ervaringen van buiten worden
geprojecteerd op de interactie in de opleidingsgroep. Dit zijn projecties die de moeite waard zijn
om bewust te worden en te onderzoeken, als een
oefening in het begrijpen van de echte wereld
waarin studenten leven en werken. Non scholae, sed
vitae discimus. In een TA opleiding leren studenten
voor het dagelijks leven en werken! Het ervaren
en onderzoeken van conflicten maakt van een TA
opleiding een multidimensionele leeromgeving
waarin veiligheid (protectie) de basis vormt voor
diepgaand leren. En waarbinnen een voedingsbodem is voor een brede en gevarieerde interne
dynamiek waarin alle genoemde grenzen overgegaan en verkend mogen worden (permissie). Uiteindelijk gaat het om de uitdaging dat studenten
leren hoe ze met de dagelijkse werkelijkheid van
(intrapersoonlijke en interpersoonlijke) conflicten op zo’n wijze leren omgaan dat hun interne
scriptproces hun handelingsperspectieven in het
hier en nu minder bepaalt.

Binnen de perken
Een variatie op een uitspraak van de nachtburgemeester van Rotterdam, Jules Deelder luidt:
‘Binnen de perken kan grenzeloos geëxperimenteerd
worden!’ De perken worden, wat ons betreft, vooral
gevormd door een voortdurende ethische toetsing.
De vraag die wij aan het slot van ons TAJ artikel over
ethiek stellen kan daarbij behulpzaam zijn:
‘Whatever I do, is it good for me/us, is it good for
others, and is it good for the greater good?’
(TAJ 41(2), 2011, p.127). Leren met een ‘open mind’
vindt plaats binnen heldere ethische kaders.

Vragen: Aan welke voorwaarden moet het contract
van een TA opleidingsgroep voldoen om juist ook
te oefenen met het effectief leren omgaan met de
keur aan conflicten die het leven kenmerkt?

Denkspoor 6:
Tijd, taak, territorium en technologie
Contracten tussen TA opleiders en TA studenten
zijn essentieel, zo beschrijven we in dit denkspoor.
Juist onderzoek naar het psychologisch niveau van
deze contracten is helpend. Wij doen een voorstel
om vooral aan vier aspecten aandacht te schenken: tijd, taak, territorium en technologie (Miller,
1959).
De TA en contracteren (voor verandering, groei
en ontwikkeling) horen bij elkaar. Als er niet
wordt gecontracteerd is geen sprake van TA, zo
zou je op z’n scherpst kunnen zeggen.Van alle
niveaus in een contract - procedureel, professioneel en psychologisch - vraagt vooral de laatstgenoemde de meeste aandacht van de TA professional. Ook de TA opleider kan er niet omheen hier
zorgvuldig bij stil te staan. Berne (1963) definieerde het psychologisch contract eenvoudig als ‘the
personal needs of the professional and the client which
they may or may not be aware of’.
Er wordt aan de start van een leertraject vaak een
overall werkcontract tussen opleider(s) en opleidingsgroep gemaakt. Algemene psychologische
aspecten zoals respect, vertrouwelijkheid, actieve
deelname, open interactie en open support geven,
respect voor de grenzen die de ander aangeeft en
afspraken over hoe een deelnemer zorgvuldig het

leersysteem kan verlaten, worden samen geformuleerd. Ook de inspanningsverplichting van de
opleider(s) en de wijze van communicatie met
de opleidingsinstelling komen aan bod. Daarnaast
kunnen subgroepen afspraken maken over interactie in bijvoorbeeld een intervisiegroep en tijdens
opleidingsonderdelen met een specifiek karakter.
Verschillende activiteiten en groepssamenstellingen vragen om het oppakken van verschillende
rollen door betrokkenen en daarmee om verschillende contracten.
De afspraken in een contract bevatten vier, niet
te vermijden, aspecten: tijd, taak, territorium en
technologie. Met tijd wordt bedoeld de tijd die de
opleiding, de module of een bepaalde oefensessie in beslag zal nemen. Houden opleiders en/of
studenten zich niet aan de tijd, dan zullen studenten mogelijk meer afwachten en passief gedrag
vertonen. De klassieke frase ‘saved by the bell’ is een
mooie illustratie van hoe mensen gebruik en misbruik maken van heldere tijdsgrenzen. Wie niet
met die grenzen geconfronteerd wordt, omdat er
geen helder tijdskader is, krijgt impliciet strooks
voor uitstelgedrag. Het loont! Taak refereert aan
de kerntaak van de opleidingsgroep, en ook aan
de primaire taak die in een module of bepaalde
oefensessie wordt gedefinieerd. Een taak kan ook
bestaan uit het onderzoeken van de onderliggende
dynamiek in een groep. Focussen studenten en/
of opleiders zich niet op de (primaire) overeengekomen taak, dan zal het leren alle kanten uit
kunnen vloeien zonder dat het tot diepe leerervaringen komt. Helderheid over wat studenten en/
of opleiders samen gaan doen (taak) is een conditio
sine qua non voor iedere groep en zeker een TA
opleidingsgroep. Alleen dan kan ieder afzonderlijk
het proces van rolopname doorlopen, en via het
vinden, maken en opnemen van de rol (Reed,
2000) tot een optimale open en kritische bijdrage
aan het realiseren van de taak komen.
Tavistock
In het op de psychoanalyse gebaseerde Tavistock
model, ook wel het Group Relations Model genoemd, wordt een zeer open (low structure)
onderzoeksruimte gecreëerd waarin alle gedachten
en gevoelens die in de groep onder de oppervlakte
spelen kunnen worden geuit en onderzocht. Niets
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voorzichtig interacteren, maar juist open delen en
onderzoeken van intrapersoonlijke en interpersoonlijke dynamiek staat als primaire taak in dit werken
centraal. Dit levert inzichten op die in een meer
gesloten (high structure) leeromgeving niet kunnen
worden verkregen.

Bij territorium gaat het om de ruimte, of letterlijk
het territorium waarin het werk (de taak) wordt
gedaan. Spreek je een werklokaal af en gaat een
groepslid boos naar buiten, dan levert deze beweging over de grens informatie op over de staat van
een of meer groepsleden en wellicht ook over de
druk die wordt ontwikkeld en ervaren binnen de
groep. Zonder een duidelijke grens wordt die niet
opgemerkt en kan die nooit onderzocht worden.
Ten slotte refereert de term technologie aan de
overeengekomen methodiek. Het gaat hierbij over
het ‘hoe’ van de taak.
3 P’s
Pat Crossman (1966) schreef in de beginjaren van
de TA over de drie P’s. Protectie, Permissie, Power! Die
protectie heeft zeker niet tot doel het voor de lerende
zo aangenaam mogelijk te maken. Protectie maakt
permissie mogelijk. Permissie om te experimenteren
(brrr...), om de tot dan toe opgedane leerervaringen
in te zetten, te onderzoeken en te herijken.

Denkspoor 7: Overdracht en tegenoverdracht
In dit denkspoor doen we een poging het fenomeen ‘overdracht en tegenoverdracht’ te begrijpen
in termen van de relatie tussen studenten en opleiders. Ook het leren hanteren van deze dynamiek maakt groei en ontwikkeling binnen een TA
opleiding mogelijk.
De relatie tussen opleiders en studenten is er
een waarin overdracht en tegenoverdracht een
vaak stevige rol spelen. Riekje Boswijk (1997)
beschrijft inzicht gevend hoe dat proces idealiter
gezien kan worden.
Fase 1: Positieve overdracht. De ideale ouders
worden op de opleiders geprojecteerd.
Studenten voelen zich vertrouwd en veilig, hebben eindelijk gevonden waar zij al lang naar
zochten, storten zich met hart en ziel in de TA
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opleiding. Dit komt het groei- en leerproces ten
goede. Studenten gedragen zich erg afhankelijk,
maar ook buitengewoon ontvankelijk.
Fase 2: Negatieve overdracht. De minder
ideale ouders worden op de opleiders geprojecteerd. Negatieve overdracht ontstaat op grond van
allerlei ogenschijnlijk onbenullige gebeurtenissen
binnen het leerproces. Dan komt de emotionele
opslag (zegelboekjes uit de jeugd) van studenten
tevoorschijn. Het Kind ziet zijn of haar eigen
ouders weer voor zich, voelt zich vernederd, in de
steek gelaten of miskend. Soms willen studenten
dan niets meer van de opleider(s) weten. De taak
(kunst) is de lastigheden te bespreken, de relatie
te herstellen en vervolgens de emotionele opslag
(zegelboekjes) van de student(en) te onderzoeken.
Fase 3: De overdracht breekt. De studenten
maken zich los van de opleiders. Het beeld van
de opleiders als gewone mensen komt door de
projecties heen schemeren. Er valt een illusie weg!
Soms ervaren de studenten het als een desillusie:
Zij hadden liever te maken met een ideale vader/
moeder of met een goeroe of meester. Soms is de
desillusie zo pijnlijk dat de studenten de opleiders hun gewoon-zijn kwalijk nemen. Sommigen
zeggen het vertrouwen in hen op en gaan op
zoek naar andere opleiders. In dat geval willen de
studenten hun illusie (= positieve overdracht) nog
niet opgeven, dus niet volwassen en onafhankelijk
(autonoom) worden. Deze studenten zijn nog niet
toe aan een gelijkwaardige relatie.
Fase 4: De overdracht verdwijnt. Studenten en opleiders gaan als volwassen mensen met
elkaar om. Het innerlijk Kind van de studenten
is geheel (in de Volwassene) geïntegreerd. De
afhankelijke studenten hebben zich tijdens de
opleiding ontwikkeld tot personen die onafhankelijk (autonoom) kunnen functioneren en die
zich wezenlijk kunnen onderscheiden van hun
opleiders. Ze kunnen - samen met de opleiders
- kritisch reflecteren op de inhoud en het proces
van de opleiding.
Het is voor het creëren van een gezond leerklimaat
vooral ook van belang dat opleiders hun eigen tegenoverdrachtsreacties voldoende blijven onderzoeken.
Opleiders kunnen op die manier zo veel nabijheid
als wenselijk is en zo veel afstand als nodig is bewaren. Ze creëren dan ruimte voor studenten om die
lessen te leren die ze moeten en willen leren. Zoals
in de opvoeding ouders er voor de kinderen zijn

en niet omgekeerd, zo zijn opleiders er voor de
studenten en zeker niet omgekeerd.
Vragen: Hoe kan het bestuderen van het fenomeen ‘overdracht en tegenoverdracht’ tussen
studenten en opleiders een plek krijgen in het
curriculum van een TA opleiding?

Denkspoor 8: TA opleiders opgeleid?
Tot slot een denkspoor over de vraag wat hetgeen
we in de voorgaande denksporen te berde brachten, betekent voor het opleiden van TA opleiders. Eerlijk gezegd zijn wij voorstander van een
structurele opleiding tot TA opleider volgend op
de status van TA practitioner.
Dit is de plek om onze verbazing en verwondering uit te spreken dat er onvoldoende toerustende opleiding is voor TA opleiders. De groei
en ontwikkeling van TA opleiders vindt vooral
plaats in de dagelijkse praktijk van het werken met
studenten - werk waarover ze supervisie krijgen.
Vaak wordt, zoals overal in de onderwijshistorie,
teruggegrepen naar eigen onderwijservaringen.
Dat leidt voor je het weet tot het kopiëren van
gedrag van eigen onderwijzers en leraren van
eerdere scholing en opleiding. Wij stellen dat het
gewenst zou zijn om TA opleiders juist ook in de
context van een eigen opleidingsgroep een groot
aantal van de hierboven besproken leerdimensies
te laten ervaren. Zo kunnen zij vertrouwd raken

met en vaardig worden in het onderzoeken van
groepsprocessen en groepsdynamieken binnen
opleidingsgroepen. Juist voor TA opleiders is het
wenselijk dat ze over voldoende kennis, kunde en
vaardigheden beschikken om met en in systemen (zoals TA opleidingsgroepen) te werken.
Het vermogen om in en voor de opleidingsgroep
een flink deel van het ongenoegen en ongemak te dragen en te verdragen (containment) kan
slechts ontwikkeld worden in de context van een
dynamische opleidingsgroep. De noodzakelijke
spirit of inquiry, waarin de Integrerende Volwassene
voortdurend op onderzoek is en hypotheses aan
ervaringen over de lopende processen koppelt,
is een attitude die keer op keer geoefend moet
worden. Opdat TA opleidingsgroepen niet alleen
gezellig en OK zijn...
Vragen: Wordt het niet hoog tijd een aparte opleiding te ontwikkelen voor TA opleiders? Waarom
wel? Waarom niet?
Radicaal?
Ook onze collega Giles Barrow vraagt zich al jaren
af hoe het kan dat de radicale breuk die Eric Berne
maakte met de toenmalige praktijk van therapie,
niet terug te vinden is in een radicale breuk met de
huidige praktijk van opleiden. Veel TA opleidingen, zo
meent hij, zijn behoorlijk traditioneel… en behoorlijk veilig? Moet dat niet anders? Zie vooral ook zijn
bijdrage aan deze Strook over TA opleiden.
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Uncertainty in Learning
Observations on progressive pedagogy and the role of the educator
Giles Barrow

Giles Barrow, TSTA (Educational) is a farmer and a TA educator. His work is underpinned by three core guiding
principles: a commitment to creating a better society, giving due regard for the soil and making space for the soul.
Soil, soul and society - the tripartite elements of community. See www.crackingbehaviour.com.

Inleiding door redactie
In dit Engelstalige artikel onderzoekt de TA opleider Giles Barrow uit Engeland wat het betekent
(TA) te onderwijzen. Hij vraagt zich af of het
paradigma ‘de leraar onderwijst en de leerling
leert’ wel een juiste omschrijving is van wat er
gaande is ‘in the classroom’. Barrow vraagt zich
eerst af wat er gaande is in de ruimte tussen leraar
en leerling. TA training is op zijn best, zo meent hij,
als trainees worden uitgenodigd en uitgedaagd
te onderzoeken wat er in de ruimte plaatsvindt.
Vervolgens onderzoekt Barrow het interne proces
van de leraar, waarbij hij de confronterende vraag
stelt: ‘Wie denk je (wel) dat je bent? Wie neemt er
eigenlijk de rol van leraar op?’

Introduction
Recently I was running a group and we were having a discussion about managing uncertainty in
the training process. What surprised some members of the group was my remark that I regarded
uncertainty as one of the features of being in
Adult. I was challenged by individuals who had
assumed that being in Adult meant having clarity,
being certain of what was happening and identifying the most suitable way forward. Conversely,
I was proposing that being truly present-centred
involves accepting that anything might happen
and that lack of certainty is inevitable.
In turning my mind to TA training generally, I
think there is much to be said for our not quite
knowing what will happen next. Of course,
trainees might argue that as a trainer I ought very
much to know what should happen. Surely if
people are committing significant time, resources
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and finance to an extended period of professional
development, the very least the trainer should
provide is an idea of what will happen.
The sense of being a learner engaged in an educational relationship is governed for the most part
by the earliest experiences of classrooms. Perhaps
not surprisingly the desire for certainty - to know
WHAT we are going to do - is an important
hunger in the training room. It is a hunger that
can have a transferential impact on the trainer. I
have been keenly aware of an internal dissonance
between what I believe to be the most effective
way of working with a group and the pull to just
teach something to fill in the space. It is this space
that I want to focus on in this paper.
Certainly in the UK schooling system the demand
to know what will be taught is so embedded that
almost all class teachers provide students with the
learning objective at the beginning of each lesson.
Many teachers fear criticism if they are not clear
about what they are teaching and what students
will learn. Indeed, just today, I was asked by a
headteacher if I would give a detailed programme
of what material I would be teaching staff during
an introductory course on TA.
A few years ago I wrote a paper on schooling and
its impact on personal script. I applied the ideas to
the experience of TA training (Barrow, 2009), and
here I am providing a follow-up to that original
article. In re-reading that initial piece I realize that
the subject of much of my observations tended
toward the learner. In it I raised questions for
trainers to consider, and touched a little on my
own intra-psychic process as a trainer. However,
the focus was on how an experience of schooling

impacts on the readiness of trainees to engage - or
not - in the training room. In this discussion I am
more interested in exploring the role and process
of the educator.

The relational space and progressive and
radical pedagogy
In my earlier paper I referred to the work of
Mezirow and his particular model of transformational learning (Mezirow, 2000). Explicit in
his approach is the necessity for the educator to
embrace the co-creative process and by implication the uncertainty that inevitably arises. Typically
both radical and progressive models of learning
are constructivist; meaning is generated, in the
moment, between educational partners, in spite of
ascribed roles of teacher and learner. This is at the
heart of progressive philosophy. As Dewey, one of
the first theorists in the approach, explained:
It is the very nature of life to strive to continue in being.
Since this continuance can be secured only by constant
renewals, life is a self-renewing process...This education
consists primarily in transmission through communication. Communication is a process of sharing experience
till it becomes a common possession. It modifies the
disposition of both the parties who partake in it.
(Dewey, 2004 (1916), p.9).
Abandoning the more familiar construct of ‘I
teach - you learn’, the educator is presented with
an arguably challenging scenario, described so
clearly by Landaiche. Having expressed his preference for having a plan for his learning groups
prepared beforehand. However, he soon discovers
what people really want to learn in the group, at
which point he recognizes his plan is pointless and
then ‘pilots entirely by feel’, going onto describe:
In the absence of an agenda, I still must structure the
experience. Sometimes the structure is my capacity, as a
leader, to take in disorder and be willing to think about
it. I have come to trust that by listening to the group,
by receiving its complex, multimodal (verbal and nonverbal) communications, my nonconscious self will be
affected, and I will respond with an ethos of care, with
attention to the signs of growth and impasse. I watch for
psychosomatic integration - for thinking in its full bodily
sense - and I watch for growth’s destruction, that is, its
failure to thrive.
(Landaiche, 2013, p.302).

I really enjoy Landaiche’s extended commentary
on the internal experience of being responsible
for leading a progressive training progress which,
by definition, is a pedagogy that demands a
counter-cultural position for the teacher.
Readers may be familiar with some of the features
of progressive and radical approaches. These include experiential activity, learned-directed tasks,
democratic education and co-creativity. In addition, direct use of the learning environment, generating questions and problem-solving, discovery
and equal relationship between teacher and learner are also typical of this type of pedagogy. One
of the associated ideas with progressive practice is
schema. This refers to a way in which experience is
organized by those engage in the learning process.
Originally based on infant observation, the concept of schema enables the observer to make sense
of how the individual is creating meaning through
activity. Common patterns identified include connecting and disconnecting pheonomeon, positioning, enclosure/containment and orientation.
With young children this patterning is explicit
in the recurrent use of toys and materials in the
immediate environment. I think that schema can
also be helpful in framing adult training. In other
words, similar patterns - positioning, enclosure,
connection/disconnection, orientation - feature in
TA training. In my experience I sometimes find
these elements more helpful for making sense of
the space in between teacher and learners than
the content of the taught ‘curriculum’. Given that
an over-arching character of progressive/radical
pedagogy is process, schema is a useful concept to
have in mind when tracking how the group is
operating.
The space in between the trainer and trainee is
arguably one of the areas where learning takes
place. Educational TA training is at its best when
trainees are encouraged to explore this experience for themselves. Through direct involvement
trainees can appreciate the implications of uncertainty for learner and educator. Typically in traditional education, content provides the filler for
this space. Hence the tendency for teachers and
students to define what the teaching and learning will be about. Naturally, learning about ‘stuff ’
can be highly valuable, and particularly where
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there is a competence to be assessed, or a level of
understanding to be attained. In these cases the
content and skill of the learner is closely linked to
the ability of the teacher to impart knowledge or
demonstrate skill effectively. However, in the context of TA training these may not be the priority.
In my view, Educational TA is designed to support
transformation, in a similar way that psychotherapy achieves significant personal insight, growth
and change. Consequently whilst learning ‘stuff ’ is
important, there are other considerations in how
we frame the space between learner and trainer.

From Process to Personal
I want next to move from the space between
learner and educator and into the internal process
of the teacher. For me the most important question asked of trainees in educational TA training is:
Who do you think you are? Who is it that shows
up as teacher at the start of the session? Palmer, an
educator who has written widely on this theme,
expresses it accordingly:
...seldom if ever, do we ask the ‘who’ question - who is
the self that teaches? How does the quality of my selfhood form - or deform - the way I relate to my students,
my subject, my colleagues, my world? How can educa-
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tional institutions sustain and deepen the selfhood from
which good teaching comes? (Palmer, 1998, p.4).
This question continues to be the one that most
provokes me in my own work. On the one
hand I have values that I intend to integrate in
my professional frame of reference and yet I am
continually asking myself if these show up in my
practice as a teacher and trainer. Have I really dug
deep enough in understanding who is the self that
takes on the role of teacher. Despite my claim for
progressive method, how often do I ‘find’ my-self
teaching stuff. And when I do achieve a radical
learning process, how well do I contain the uncertainty, potential chaos and disturbance? Is my real
self truly equipped and committed to the idea of
radical co-creativity, but not its visceral reality?
Palmer is a key witness to the dilemmas and
disorientation that can emerge when moving
beyond the idea of progressive learning and into
the practice. His own recommendations are based
on a series of paradoxes that the teacher contains
in the learning environment:
The space should be bounded and open
The space should be hospitable and ‘charged’
The space should invite the voice of the individual and
the voice of the group

The space should honor the ‘little’ stories of the students
and the ‘big’ stories of the disciplines and tradition
The space should support solitude and surround it with
the resources of community
The space should welcome both silence and speech
(Palmer, 1998, p.74).
I think this resonates with Landaiche’s earlier
comments about working without an agenda,
where the learning enters a stage in which the
curriculum is no longer king. In doing so the
early imprints of school are upturned and the potential for scare and disruption bubble up alongside excitement, curiousity and a desire to thrive.

Conclusion
In bringing this piece to a close I want to indicate
where I am next developing my thinking. Having
discussed the connections between radical pedagogy with relational ideas in TA, and extended this
into personal exploration, the idea that begins to
emerge for me is the significant function of the
Parent egostate. Elsewhere I have written about
the integrating Adult and its link with the role of
the radical educator. Following the description of
Mezirow’s adult educator facilitating a transformational learning process, I compared the features of
Tudor’s integrated Adult identifying that autonomy, consciousness, relational needs, maturity and
motivation, critical consciousness, and imagination
are qualities associated with achieving a progressive educator position (Barrow, 2009). Whilst
in functional terms I fully support the practical advantages of the integrating Adult (Temple,
1999), there remains something important about
the metaphor of the Parent egostate. This might
initially appear an incongruous association with
progressive pedagogy, but the more I reflect on
it the more I am convinced that a secure Parent
presence is vital in the educator in order to create
a radical-progressive learning environment.

way of knowing that can help us reclaim the capacity for
connectedness on which good teaching depends.
(Palmer, 1998, p.56).
It is rare these days in the UK to hear love associated with learning. To what extent is love for
learning, love for the learner and love of the task
for teaching, present in readers’ experience of TA
training? Let us ensure that we find a place for it it remains fundamental to learning to be human.
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Ik gun anderen en mezelf meer autonomie.
Ik liep tegen een soort glazen deur.
In de TA heb ik een effectieve en mooie
sleutel gevonden.
Robert Roos, student PG&PO, TA academie

For now I want to finish with a final word from
Palmer:
If we dare to move through our fear, to practice knowing as a form of love, we might abandon our illusion of
control and enter a partnership with the otherness of the
world… The relational way of knowing - in which love
takes away fear and co-creation replaces control - is a
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Opleiden in de TA: ‘all over the world’
Anne de Graaf

Anne de Graaf TSTA-O is mede-eigenaar, algemeen directeur en opleider aan de TA academie in Soesterberg:
www.ta-academie.nl.

Inleiding door redactie
Anne de Graaf zocht contact met enkele collega
TA opleiders in het buitenland om na te gaan hoe
daar gedacht wordt over de mogelijkheden en
onmogelijkheden professionals op te leiden in de
Transactionele Analyse (TA). In deze bijdrage doet
hij verslag van die zoektocht. Het artikel begint
met een kort verhaal over hoe het allemaal begon. Ook schrijft Anne over hoe de internationale
TA wereld werkt aan een goed kwaliteitsstandaard
voor opleidingen.
Berne’s San Francisco seminars
In 1958 begint dr. Eric Berne zijn San Francisco
Social Psychiatry Seminars. Je zou dit kunnen
beschouwen als een allereerste poging mensen
op te leiden in de Transactionele Analyse. In het
interview met Steve Karpman, elders in deze
Strook, kun je daar wat meer over lezen. Op
www.ericberne.com staat over die seminars het
volgende te lezen:
From the beginning, Eric Berne used his regular Thursday evening clinical seminars in Monterey as a testing
ground for his new theory and methods. In 1950-51
he began a Tuesday evening seminar in San Francisco;
this became incorporated in February 1958 as the San
Francisco Social Psychiatry Seminars in order to handle
funds required for the publication of the Transactional
Analysis Bulletin, which first appeared in January
1962 with Berne as editor. In 1964 Berne and his San
Francisco and Monterey seminar colleagues decided to
create a Transactional Analysis Association, naming it the
International Transactional Analysis Association in recognition of the growing number of Transactional Analysis
professionals outside the USA.The new organization
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was designated successor to the San Francisco Social
Psychiatry Seminars, and the San Francisco seminar
changed its name to the San Francisco Transactional
Analysis Seminar in recognition of the fact that it was
only one of the many branches of the ITAA.1
TA 101
Jaarlijks volgen duizenden professionals all over the
world een TA introductie training. Al vanaf de start
heeft zo’n TA introductie de naam TA 101 (wano-wan). Wikipedia leert ons het volgende over de
oorsprong van het begrip 101:
The term originates from use in American university
course numbering systems, designed to make transfer
between colleges easier. In theory, any numbered course
in one institution should bring a student to the same
standard as a similarly numbered course available elsewhere within the same state.The standard generally
adopted was that the first number refers to the academic
level, whilst the following numbers indicate particular
speciality within the field of study. 101 is normally a
general course at beginners’ level.2
Ook in de internationale TA wereld is de inhoud
en de kwaliteit van het 101 niveau goed doordacht en vastgelegd. Wie een TA 101 volgt in Tokio of in Buenos Aires, in Sydney of in Edinburgh,
in Soesterberg of in Arnhem, krijgt hetzelfde
inhoudelijke TA programma aangeboden. Met
het TA 101 certificaat in de hand kan een student
worden toegelaten tot een TA opleiding - ook wel
TA 202 genoemd -, waar ook ter wereld. In het
EATA Training & Examination Handbook vind je
het internationaal overeengekomen programma
voor een TA 101.3

EATA: PTSC & COC; ITAA: PSD & PSC & IBOC
Wie van afkortingen houdt, kan in de internationale TA wereld zijn of haar hart ophalen. Bovenstaande ‘kop’ maakt dat direct helder. Er zijn professionals overal ter wereld die ervoor kiezen TA
gecertificeerd te raken. In de jaren dat ik lid was
van de International Training & Certification Council
(T&CC) schreven we, leden van de board, de volgende tekst over de wens en de noodzaak over te
gaan tot certificering:
Anyone who has read a book about TA can start to use
TA thinking in his or her private or professional life.
Everyone can claim ‘to work with TA’.To call oneself a
certified TA professional however asks for more.That’s
why there is this worldwide TA network of certified TA
trainers and supervisors, called CTA’s.They make sure
to deliver high quality service to their clients.Training
and certification is not an end in itself.Training and certification are there to make sure that anyone who claims
to be a TA professional delivers a certain level of quality.
Clients will profit from that! So, CTA is the international TA quality mark. Like any quality mark, ours is
useless if clients don’t know it is there. ITAA stimulates
their members, therapists, consultants, coaches, teachers,
managers and trainers to become Certified Transactional
Analysts (CTA), in order for our clients to know that
when it says ‘CTA’ on the business card or website of
any of its members, they know they get a high level of
quality service.The day clients start to ask for a certified
TA professional, that’ll be the day TA becomes highly
attractive for (potential) students also. Let’s promote the
CTA quality mark to clients all over the world.
In Europa hebben we, als leden van de NVTA,
vooral te maken met de European Association for
Transactional Analysis (EATA). Op de website van
de EATA valt over training en certificering het
volgende te lezen:
Training in Transactional Analysis is provided at many
centers and institutes in Europe.The standards for this
training are set by EATA’s Professional Training Standards Committee (PTSC) and in some cases are further
tailored by national organizations according to the national requirements in the different countries of Europe.
The Commission of Certification (COC) of EATA sets
the standards and requirements for the Certification of
Transactional Analysts in Europe and organises exams
at different locations and in different languages throughout Europe.4

Leden van de International Transactional Analysis Association (ITAA) lezen op de website van de ITAA:
The Professional Standards Division (PSD) of the
ITAA consists of the Professional Standards Committee (PSC) and the International Board of Certification
(IBOC).5
Op de websites van respectievelijk EATA en
ITAA (zie noten) kun je meer lezen over het
unieke TA kwaliteitssysteem. Je vindt daar alle
informatie die je nodig hebt om te weten wat je
moet doen om ervoor te zorgen dat je gecertificeerd wordt. Schrik er niet te veel van. Het lijkt
meer en ingewikkelder dan het is.Vraag je TA
opleider (PTSTA of TSTA) om je gids te zijn.
Om een beeld te geven van de wijde internationale verspreiding van de TA zocht ik contact met enkele TA collega’s uit respectievelijk
Noord-Amerika, Afrika, Midden-Amerika, Azië
en Australië. Ik sprak met hen over de staat van de
TA opleidingen in hun land. Inspirerend om te
merken dat overal op onze planeet professionals
gedreven bezig zijn met de TA.
Verenigde Staten
Met Lucy Freedman sprak ik over de TA opleidingen in de Verenigde Staten. Zij vertelde mij dat in
de VS, de bakermat van de TA, het opleiden in de
TA op dit moment op een laag pitje staat. Elders
in de wereld staat de TA veel meer op de kaart.
De VS kennen nu nog maar één TA opleidingsinstituut. In North Carolina staat het Southeast
Institute van Vann Joines.6 Aan dit instituut kunnen
studenten klassieke TA studeren en vooral ook de
door Bob en Mary Goulding aan de TA ontleende
Redecision Therapy.7 Het is teleurstellend dat in
zo’n groot land als de VS slechts een klein aantal
studenten in training is voor het CTA, meent
Freedman. ‘Very few for the size of our country.’ TA
training in de VS is vooral gericht op counseling en therapie, vertelt ze. Eraan toevoegend:
‘In non-therapy applications,TA has been popular for
parenting, multicultural awareness, health, and workplace
supervisory skills, as represented by the work of Dr. Jean
Illsley Clarke (parenting), Abe Wagner (supervision and
communication skills), Pamela Levin (health), Brenda
Schaeffer (relationships),Valerie Batts (multiculturalism),
and Pat Allen (WANT training, relationships, recovery).
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These all reflect different aspects of our very broad culture.’
De TA vereniging in de USA (USATAA) werkt
op dit moment hard aan mogelijkheden om training online mogelijk te maken. Daarnaast werkt
de USATAA eraan een eigen, meer op de nationale behoeften gerichte TA kwalificatie in het
leven te roepen.

ries.’ Net wat het land nodig heeft. Wie hier meer
over wil weten, leze vooral het artikel van Salters
in de Transactional Analysis Journal (TAJ) onder de
titel Simunye - Sibaningi:We are One We are Many
(TAJ,Vol. 36, No. 2).

Zuid-Afrika

In Mexico werkt TA collega Gloria Noriega; zij is
met de Eric Berne Memorial Award gelauwerd. Gloria Noriega vertelt me dat er in Zuid-Amerika
twee TA opleidingsstromingen zijn. De ene werd
in 1981 geïnitieerd door de ITAA; Noriega zelf
was (en is) een van de trainers. ‘We founded the
Instituto Mexicano de Análisis Transaccional (IMAT)
in 1979, this year we are celebrating the 35th Anniversary,’ vertelt ze trots. De andere TA opleiding in
Mexico werd in 1976 al door ALAT (Asociación
Latino Americana de Análisis Transaccional) gestart
door twee TA opleiders uit Argentinië. Niet erg
veel studenten gaan, na hun TA opleiding van
twee jaar, door voor het CTA. Ze beginnen er wel
aan, maar raken al snel ontmoedigd en stoppen er
dan mee. ‘I have found a lot of resistance in my trainees
to follow the whole certification process,’ zegt Noriega.
ALAT biedt een veel eenvoudiger programma aan
om in de TA gekwalificeerd te raken. In het TA
instituut van Noriega kunnen studenten de TA
leren toepassen in al de vier TA toepassingsvelden.

Karen Pratt uit Zuid-Afrika was zo vriendelijk
met me te spreken over TA opleidingsmogelijkheden in haar land. Ze vroeg haar TA collega’s
Sharon Kalinko en Diane Salters met haar mee
te denken. De TA training startte in Zuid-Afrika
al in de jaren zeventig van de vorige eeuw, onder
andere op initiatief van Dianna Shmukler en
Petruska Clarkson. Diane Salters: ‘Dianna Shmukler
was Professor of Psychology at Witwatersrand University in the 80s and incorporated a lot of TA into her
courses. Some other universities also included TA in their
courses.’ Sinds Salters’ terugkeer naar Zuid-Afrika
in 1993 heeft zij een groot aantal TA trainingsgroepen, waaraan vooral psychologen deelnamen,
geleid.
De laatste jaren vindt er een verschuiving plaats
meent Sharon Kalinko: ‘I am now starting to use my
TA in the coaching arena as well as many of my current trainees are coaches rather than psychotherapists.’
De regelgeving voor Psychotherapie is strak en
streng in Zuid-Afrika. De mogelijkheden voor de
TA liggen daarom waarschijnlijk meer op het terrein van Management & Organisatieontwikkeling,
Coaching & Counseling en Opvoeding & Onderwijs. Kalinko heeft een organisation supervision group
in Johannesburg. Nog erg weinig professionals In
Zuid-Afrika kiezen ervoor het internationale TA
certificaat (CTA) te halen. De Zuid-Afrikaanse
TA vereniging onderzoekt de mogelijkheden om
een TA kwalificatie in het leven te roepen met
een minder hoge drempel en meer passend bij
de lokale behoeften.Veel Zuid-Afrikanen kunnen de kosten voor een TA training niet dragen,
de verschillen in economische mogelijkheden in
het land zijn groot. Kalinko geeft om die reden
training tegen reduced rates or free of charge. De TA
kan juist in een land als Zuid-Afrika een enorm
belangrijke rol spelen. Salters meent ‘that TA is
wonderful in its capacity to transcend cultural bounda-
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Mexico

Japan
Om wat meer aan de weet te komen over TA
opleiden in Japan had ik contact met Tomoko
Abe, opleider in het Educational Field. Er worden
in Japan nog niet zo heel lang TA opleidingen
verzorgd. Pas in 1998 startte de eerste officiële TA
opleiding. Abe zelf begon die opleiding, vooral
gericht op het onderwijs in Japan, samen met
Yoen Ishiyama. Hun opleidingsinstituut is, voor
zover Abe weet, nog steeds de enige substantiële
TA opleiding in Japan. Het is vooral de TA filosofie (Ik ben OK/jij bent OK - Iedereen kan
denken - Veranderen is mogelijk) die een enorme
indruk maakt op de studenten die kennismaken
met de TA, vertelt Abe. Met enige regelmaat gaan
studenten na twee jaar TA opleiding op voor het
CTA examen. Abe heeft wat zorgen over de ietwat geïsoleerde positie van de TA opleidingen in
Japan. Zij zou het toejuichen als er TA opleiders

uit andere landen over zouden komen om Japanse
studenten mee op te leiden. Ze voegt daar direct
aan toe: ‘It is essential for you to understand the language problem. Most of Japanese are not good at English,
especially not at speaking. Some of them might read
English but most of my students are not.’Veel van wat
er over de TA is geschreven blijft zo een gesloten
boek voor de meeste Japanse studenten. Het risico
is dat Japanse TA opleidingen blijven hangen in de
eigen gesloten cultuur. Abe doet hier van alles aan,
en zet de deur naar de internationale TA wereld
wijd open.
India
Suriyaprakash is een oude bekende van me uit
de tijd dat ik, samen met hem, in het bestuur van
de ITAA zat. Suriyaprakash is hoogleraar aan de
Jansons Business School in Coimbatore in India en
al jaren als TA professional actief in bedrijven en

organisaties. Hij vertelt me dat TA opleiden in India startte in 1980 en dat in 1993 de eerste CTA’s
afstudeerden. Geïnspireerd in de VS door onder
meer Muriel James, bekend geworden van zijn
boek Born to Win:Transactional Analysis with Gestalt
Experiments (1971), begon George Kandathil een
TA opleiding juist met het doel dat er gecertificeerde TA professionals in India komen. Het hoge
kwaliteitsniveau van het CTA sprak hem erg aan.
Suriyaprakash zelf is opgeleid door P.K. Saru. Zij
verzorgde in an on-going training group een klassieke TA opleiding waarin alle basis TA concepten
gehanteerd werden. ‘Redecision and decontamination
were the main interventions and re-parenting was the
least important,’ vertelt Suriyaprakash.Vanaf de start
van zijn opleidingsgroep namen professionals uit
alle vier de TA velden deel aan de TA opleidingen.
Van de oorspronkelijke ambitie van Kandathil om
veel CTA-ers in India te krijgen, is niet veel over.
Suriyaprakash: ‘In my original group that I joined as
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a trainee in 1994, there were 17 trainees to start with
CTA. Of those 17, only 3 of us took the CTA written exam, of which only 2 of us went up to become
CTA’s. It is almost the same trend even today.’ Het
goede nieuws is dat er in India een flink aantal TA
opleidingsgroepen bestaat. Meerdere TA opleidingsgroepen draaien in respectievelijk Chennai,
Bangalore, Kerala, Coimbatore, Mumbai en Delhi.
Als antwoord op de vraag wat mogelijke culturele invloeden zijn op het opleiden in de TA, zegt
Suriyaprakash: ‘In one area there are some challenges
regarding the predominance of individual autonomy in
TA. In India, being a collective culture, emphasising
individual choices and freedom is quite challenging.’ Hij
voegt daar nog aan toe: ‘Power distances are huge in
my country and that also poses a challenge to OK-OK
contracting and relating.’ Net als in de VS wordt in
India hard gewerkt aan een eigen TA certificering
(Diploma & Advanced Diploma). De South Asian Association of Transactional Analysts (SAATA) is daar de
initiatiefnemer van. Tot slot vertelt Suriyaprakash
dat hij inmiddels een TA opleidingsprogramma is
gestart in Bangladesh.

Iedere twee jaar organiseert ‘down under’ (Australië
en Nieuw-Zeeland) een TA conferentie. Daar gaat
een flinke stimulans vanuit om verder te studeren
in de TA.
Europa
De meeste landen in Europa hebben meerdere TA
opleidingsinstituten. Engeland, Duitsland, Frankrijk
en Italië kennen alle een grote TA community. En
in landen als Zweden, Noorwegen, Servië, Roemenië en Rusland zijn professionals geraakt door
de ‘power of TA’. De nationale TA verenigingen zijn
vrijwel alle gelieerd aan de EATA. Een lijst met
die TA verenigingen vind je op de website van de
EATA.8

Afkortingen
NVTA = Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse
EATA = European Association for Transactional Analysis
ITAA = International Transactional Analysis Association
PTSC = Professional Training Standards Committee

Australië
Kathy Laverty ‘from down under’ vertelt dat de
eerste TA opleiding in Australië al dateert van de
jaren zeventig van de vorige eeuw. Deze opleiding
was gericht op het terrein van Psychotherapie.
Pas deze eeuw was het in Australië mogelijk een
organisational TA opleiding te volgen. ‘In 2005 a
training program started for people in organisational
area’s, called The Realtional Consultant,’ vertelt Laverty. De Nederlander Servaas van Beekum, die
al jaren in Australië woont, is de grote gangmaker
van die opleiding. De oprichting in 1982 van de
Western Pacific Association for Transactional Analysis
(WPATA) door de ouders van Tony White, Margaret en Jeff, was een grote stimulans voor de TA
training in Australië. De Whites waren opgeleid
door de Gouldings en hun opleidingsinstituut had
daarmee een sterk ‘herbeslissings-karakter’. De
Gouldings zelf bezochten het instituut maar liefst
vijf keer.Veel studenten van de Whites startten
vervolgens zelf TA opleidingen. Ook in Australië
zie je het aanvankelijke enthousiasme voor het
CTA traject langzaamaan wat weg zakken. In de
jaren tachtig sloten alle studenten nog een CTA
contract. Nu is dat nog slechts een handje vol.
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COC = Commission of Certification
PSD

= Professional Standards Division

PSC

= Professional Standards Committee

IBOC = International Board of Certification
T&CC = Training and Certification Council
CTA

= Certified Transactional Analyst

PTSTA = Provisional Teaching and Supervising Transactional
Analyst
TSTA = Teaching and Supervising Transactional Analyst
TAJ

= Transactional Analysis Journal

Voetnoten
1. http://www.ericberne.com/eric_berne_biography/ (geraadpleegd voorjaar 2014).
2. http://en.wikipedia.org/wiki/101_(term) (geraadpleegd voorjaar 2014).
3. Zie: http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2012/09/Section-4-TA-101.pdf (geraadpleegd voorjaar
2014).
4. http://www.eatanews.org/about-ta/ta-training/ (geraadpleegd
voorjaar 2014).
5. http://ta-trainingandcertification.net/ (geraadpleegd 2014).
Zie ook: https://www.itaaworld.org/index.php/training-acertification (geraadpleegd voorjaar 2014).
6. http://www.seinstitute.com/ (geraadpleegd voorjaar 2014).
7. http://www.seinstitute.com/redecision-therapy/ (geraadpleegd voorjaar 2014).
8. http://www.eatanews.org/ta-resources-and-links/nationalassociations/ (geraadpleegd voorjaar 2014).

voor de verandering
Overzicht programma Cirkels 2014
Locatie: De lichtbron in Wijnegem bij Antwerpen - Info: www.cirkels.be
Team Coaching en Team Ontwikkeling met Sari van Poelje
(TSTA)
Gebaseerd op de Transactionele Analyse en op andere
stromingen. Het programma bestaat uit 6 tweedaagse
workshops, tussentijdse intervisiegroepen, je houdt een
logbook bij, geeft een presentatie, geeft een team coaching
in de praktijk en we werken met veel casuistiek, oefeningen,
persoonlijke en professionele ontwikkeling en interactie.
Data (de modules vormen één geheel, per module inschrijven is
niet mogelijk)
27-28 juni 2014
Open day en intakes
17-18 oktober 2014 Structure and dynamics of groups
and teams
5-6 december 2014 The heroes journey for team development
16-17 january 2015 Stages of group development
20-21 februari 2015 Coaching in the group
27-28 maart 2015
Team coaching
15-16 mei 2015
Accreditation team coaching
Prijs: zie www.cirkels.be - mogelijkheid tot KMO-subsidiëring
Cyclus: TA en lichaamswerk met Linda Hoeben (PTSTA)
Voor hen die persoonlijk veranderingswerk willen doen op het
niveau van script én protocol. Voor coaches en therapeuten die

willen leren over de theorie en praktische toepassingen van
lichaamswerk en TA. Ook supervisie vragen hierover kunnen
aan bod komen.
Trouw aan de visie van Cirkels richten we ons in deze cyclus
zowel op persoonlijke als op professionele ontwikkeling.
Data: 15 september, 13 oktober, 10 november, 8 december 2014
Prijs: € 720 plus 21% BTW voor de vier dagen (€ 871,20)
Mogelijkheid tot KMO-subsidiëring
Supervisie met Mark Widdowson (TSTA)
TA supervisiedag alle niveau’s. In opleiding of ter voorbereiding
van CTA en PTSTA-examen.
Datum: 12 september 2014
Prijs: € 180 plus 21% BTW
Mogelijkheid tot KMO-subsidiëring
Kennismaking met de Transactionele Analyse met Linda
Hoeben (PTSTA)
13 en 14 december 2014 (zaterdag en zondag)
en 30 en 31 januari 2015 (vrijdag en zaterdag)
Trainer: Linda Hoeben PTSTA
Prijs: € 360 plus 21% BTW



De Transactionele Analyse is de basis van opleidingen, trainingen, supervisie, coaching en
leertherapie. We bieden u een uitgebreid aanbod op het gebied van persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Opleiders zijn gecertificeerd in de Transactionele Analyse
(PTSTA). Een greep uit ons aanbod:
Systemisch werken en TA bij het werken met gezinnen en partnerrelaties
Data: 4 dagen: eerste blok 28 en 29 augustus, tweede blok 11 en 12 september
Korte omschrijving: Hierbij laten we u kennis maken met TA en systemisch werken door middel van opstellingen met
'poppetjes'. We verwachten hierbij van u enige basiskennis van systemisch denken
Intensieve loopbaanorientatie
Data: 25/26 september, 23/24 oktober,18/19 december 2014
Korte omschrijving: In deze module leert u waar uw talenten, krachten en drijfveren liggen en ook uw blinde vlekken en
blokkades, die u verhinderen om stappen te zetten. U krijgt handvatten om uw loopbaan op
Leertherapiegroep
Data: najaar 2014, 5 hele dagen, 8/9/10 oktober en 6/7 november 2014
Korte omschrijving: Voor professionals biedt dit de mogelijkheid eigen scriptissues te leren kennen en op te lossen. Leren in een
groep levert veel op. Je komt ter plekke tegen
Introductiecursus Transactionele Analyse, officieel erkende 101 cursus
Data: 20 en 21 november 2014
Korte omschrijving: Kennismaking met de belangrijkste concepten in de Transactionele Analyse. Deze cursus is een opstap
voor andere cursussen en opleiding binnen de TA.
Voor wie: Voor professionals in alle beroepsvelden en studenten.
Voor informatie

http://www.tacentrum.nl

of mail

: info@tacentrum.nl
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Is je huis op orde, is je kamer op orde, en ben je zelf op orde?
Opleiden voor het Speciaal Onderwijs heeft veel raakvlakken met opleiden in de TA
Henk Tigchelaar
Interview met Willem de Jong
Henk Tigchelaar is PTSTA in het werkveld Educatie.
Henk is mede-eigenaar, ﬁnancieel directeur en opleider aan de TA academie in Soesterberg: www.ta-academie.nl.

Inleiding door redactie
‘Is je huis op orde, is je kamer op orde, en ben
je zelf op orde?’ zijn belangrijke vragen bij het
opstellen van opleidingsprogramma’s. Deze en
andere prikkelende uitspraken lees je in onderstaand interview van Henk Tigchelaar met Willem
de Jong, directeur-bestuurder van Mytylschool
Gabriël in ’s-Hertogenbosch. De Jong was ruim
vijfentwintig jaar opleider bij Fontys OSO (Opleidingen Speciaal Onderwijs). Tevens was hij daar
adjunct-directeur met de portefeuille onderwijs.
Wat is jouw visie op opleiden?
De Jong: “Ik combineerde tijdens het grootste
deel van mijn carrière het opleiden met het werken in de praktijk. Het is misschien een open
deur, maar het is de meest ideale positie wanneer
je zelf in de praktijk werkzaam bent. Je kunt dan
vrij snel ingaan op zaken die daar spelen, inclusief
de gevoeligheden die in een team liggen.”
Wat vond je belangrijk in de tijd dat je opleider was bij
Fontys OSO?
De Jong: “Ik was ruim vijfentwintig jaar opleider
bij Fontys OSO. In die tijd had ik de zorg voor
onderwijsmodules in het kader van de competentievergroting van klassenassistenten in het Speciaal
Onderwijs, destijds een vergeten doelgroep. Daarnaast hield ik me bezig met wat we nu fundamentele orthopedagogiek noemen: met leerkrachten
werken rond vragen als ’waarom doe je dit werk,
wat trekt jou erin aan, en wat is nodig om jezelf
beter te begrijpen?’ Ik vind het als opleider belangrijk te ontdekken wat er in het onderwijs
speelt of gaat spelen en daar dan mijn innovatie op
af te stemmen. Dat was mijn reactie op al die stof-
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fige modules die al jaren zo werden uitgevoerd.
Alleen omdat ze ‘op de plank lagen’. Het was pure
kennisoverdracht.”
Wat deed jij om te anticiperen?
De Jong: “Ik was altijd erg betrokken bij landelijke
ontwikkelingen, bij platforms die we nu ‘PO- en
VO-raad’ noemen. Ik was voortdurend in contact
met het werkveld. Dat leverde automatisch vraagstukken op in de trant van ‘we zitten hiermee of
we zitten daarmee’. Op basis daarvan ontwikkelde
ik mijn opleidingsmodules.”
Hoe kom je aan je ideeën? Wie was jouw inspiratiebron?
De Jong: “Ik raakte enorm geïnspireerd door een
paar docenten. In mijn MO-B opleiding Pedagogiek (Leuven) onder andere door professor Van
Der Geld. Ik vond hem een goeroe op het gebied
van competentieontwikkeling, inclusief de betekenis daarvan voor jezelf. Wat ik van hem leerde
is dat je mensen opleidt niet alleen om het opleiden op zich, maar vooral ook voor jezelf, voor
het ontwikkelen van je eigen competenties. Als
ik vroeger op een school kwam en er werd een
opleidingsvraag gesteld - soms een heel concrete
vraag, soms een meer open vraag -, dan keek ik
altijd naar de volgende driedeling: ‘Is het huis op
orde, is de kamer op orde, en is de persoon op
orde?’ Deze vragen, deze principes vormen voor
mij de bril waardoor ik nog steeds naar opleiden
en naar scholen kijk. En het leuke is dat ik dat
ook hier doe, in de school waar ik nu bestuurder
van ben.”
Kun je dat concreet maken?
De Jong: “Heel concreet betekent ‘het huis op

orde hebben’ dat je bevestigend kunt antwoorden
op de vragen: ‘Hebben wij als school de noodzakelijke competenties in huis waar wij wettelijk aan
moeten voldoen? Is de school op orde om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de onder- en bovenbouw ? Zijn de mensen gezamenlijk
voldoende gekwalificeerd dat ik als bestuurder aan
de inspectie kan zeggen: ‘Kijk dat hebben we voor
elkaar’?’
‘Je kamer op orde’ houdt in dat je voldoende
professioneel bezig bent in jouw kamer, afdeling,
kernteam of leerroute. En de derde poot van de
driedeling betreft de vraag of jezelf op orde bent.
Ons hele nascholingsprogramma baseer ik op deze
drie principes.”
Kun je nog wat toelichten wat je bedoelt met ‘jezelf op
orde hebben’?
De Jong: “Ik vind dat een professional zich de
volgende vragen moet stellen: ‘Ben ik voldoende
competent? Heb ik inzicht in mezelf? Waarin
moet ik mezelf verbeteren, en maak ik daarbij
gebruik van collegiale consultatie? Durf ik mezelf
en mijn werkwijze ter discussie te stellen?’
Vanaf 1 augustus 2014 verandert in het kader van
Passend Onderwijs de gehele externe dienstverlening (diensten Ambulante Begeleiding die expertise leveren aan het regulier onderwijs). Het gaat
richting samenwerkingsverbanden. Je ziet dan dat
er een klant - aanbieder relatie ontstaat, waarbij
het niet meer vanzelfsprekend is dat de klant bij
jou de diensten afneemt. ‘Het op orde hebben van
jezelf ’ is iets dat ik op dit moment heel duidelijk
in mijn huidige organisatie, inclusief de externe
dienstverlening, ventileer. Het gaat erom dat je
jezelf professioneel voelt en gedraagt, want de
buitenwacht kijkt naar jou. Het is jezelf profileren:
wie ben ik, wat kan ik en wat laat ik zien?”
De Transactionele Analyse heeft radicale roots.
Dat radicale willen wij als opleiders uitdragen in
onze visie op leren. Hoe kunnen wij ervoor zorgen
dat de relatie studenten - opleiders niet op afhankelijkheid, maar op autonomie is gebaseerd? Wij laten
ons inspireren door de Engelse onderwijskundige Etienne Wenger (1998). Zijn ideeën die wij als opleiders
zo veel mogelijk toepassen, zijn in het kort:
• Leren is net zo gewoon is als eten en slapen;
studenten kunnen op het juiste moment dát leren

wat ze nodig hebben. Een uitdagende en attractieve onderwijsleeromgeving is daarvoor nodig.
• Leren is noodzakelijk en onvermijdelijk. Je kunt
erop vertrouwen dat ‘leren vanzelf gaat’.
• Opleiders dienen zich de vraag te stellen hoe je de
kans vergroot dat èlke student leren kan.
• Leren is een fundamenteel sociaal verschijnsel.
Het is dan is een uitdaging voor opleiders ‘communities of practice’ te zijn. Dit voor alle betrokkenen: opleiders, studenten, leraren en leerlingen.

Hoe sta jij hier tegenover?
De Jong: “Als ik dit zo hoor, dan komt bij mij als
eerste naar boven dat leren ontmoeting is.Verder:
leren doe je in een platform. Ik geloof vooral in
dat laatste: leren in een platform. Een platform is
bijvoorbeeld de plek waar wij nu zitten. De term
‘platform’ heeft een dubbele betekenis: de plek
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en de
ontmoeting zelf. Over het vormgeven van een
platform zijn dikke ‘pillen’ geschreven, maar een
platform moet je vooral organiseren. Je moet je er
bewust van zijn dat je de omgeving zo maakt dat
er geen onderwijs, maar leren plaatsvindt.”
Hoe maak je dat mogelijk: leren als ontmoeting en leren
in een platform?
De Jong: “Het is voor mij belangrijk dat ik de medewerkers van ‘mijn’ school ervan bewust maak,
voor zover nodig, dat ze in een lerende omgeving
werken. Alleen al het feit dat hier mensen rondlopen maakt dat er van ontmoeting sprake is. Iedere
ontmoeting is voor jezelf leren, tenminste als je leren niet definieert als een vaste afgebakende periode van onderwijzen en kennis tot je nemen. Dit
gebouw (het nieuwe gebouw van Mytylschool
Gabriel) is op dit principe van ‘ontmoeting’ gebaseerd. Op die manier kunnen de medewerkers
uit de verschillende beroepsgroepen met elkaar in
verbinding zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mensen
uit de medische en de onderwijskundige hoek en
aan mensen uit de zorgsector. Die verbinding, dat
is die ontmoeting, dat is leren.
Het tweede dat ik wil benoemen is dat wij de opleiders van buiten bij voorkeur hier naartoe halen.
Naar het al aanwezige platform. Dat is opleiden
op de werkplek. De term ‘communities of practice’
spreekt me aan, omdat het hier gaat om het leren
van elkaar door de ontmoeting.”
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Hoe faciliteer je dat in opleidingen?
De Jong: “Door zo veel mogelijk op te leiden op
de scholen zelf. Ook bij langere trajecten deed ik
dat bij voorkeur op locatie, zodat je leren in de
context kunt realiseren. Ik paste mijn opleidingsprogramma aan op die context, zoals een team.
Dat is een heel andere manier van opleiden dan
in veel opleidingen gebruikelijk is. Het is leren in
een andere dimensie. Je hebt namelijk verschillende dimensies van leren. Als ik bijvoorbeeld
mijn competentie op financieel management wil
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verbeteren, zoek ik een goede opleiding, ga ik
naar een conferentieoord en wil ik gewoonweg
onderwezen worden, want ik wil een aantal technieken beheersen. Maar als ik het heb over leren
in platforms, de ‘communities of practice’, dan wil ik
dat niet extern halen. Leren in platforms moet je
in je eigen werksituatie realiseren, want daar vindt
de ontmoeting plaats. Binnenkort vindt een van
de grootste ommezwaaien in het Nederlands onderwijs plaats: Passend Onderwijs. Dan hebben we
leren in platforms, leren in je eigen werksituatie
hard nodig.”

Ik vind de opleiding TA Coaching & Counseling best spannend, maar ze geeft me
ook diepgang: zaadjes planten en het TA
boompje laten groeien.
Rene Alders, student C&C,TA academie

Wat betekent dat voor de huidige lerarenopleidingen?
De Jong: “Levenslang leren, leren vanuit de ontmoeting, van je eigen collega’s, van de collega’s
van scholen waarmee je samenwerkt. Je bent
steeds met elkaar in een platform bezig. Op deze
manier ontwikkel je je. Ik denk dat de klassieke
manier van opleiden, namelijk onderwijzen in de
zin van kennis overdragen, zoals Nederland dat
een hele lange tijd heeft gekend, meer naar de
achtergrond gaat. Het wordt steeds meer leren op
de werkvloer, leren in de ontmoeting. In de term
‘onderwijzen’ zit iets heel denigrerends: ‘onderwijzen’. Onderwijzen is bovendien helemaal niet
dynamisch. Leren, dàt is pas dynamisch. Bij ‘leren’
ben jijzelf de actor.
De eigen context is niet meer een statische. Binnenkort hebben we hier een studiedag. Ik ga in
mijn inleiding zeggen: ‘Beste mensen, wij moeten
leren omgaan met onzekerheden, want de zekerheden die er vroeger waren die zijn er gewoon
niet meer.’ Dat betekent dat de eigen context
een dynamische is, waartoe wij ons allen zullen
moeten verhouden. Dit door de ontmoeting met
anderen. En dat is constant leren en ontwikkelen.
Het is leren daar waar de ontmoeting plaatsvindt!”

Kun je dat verduidelijken?
De Jong: “Je gooit dan het onderwijs helemaal
open.Vroeger kon je je verschuilen binnen je eigen school, want de geldstromen waren evident.
Je had altijd dezelfde populatie leerlingen, alles
was helder. En nu gaan de deuren open en laat je
zien wat je doet. De ander kijkt bij je binnen en
geeft aan wat die allemaal van jou wil. Mobiliteit,
collegiale consultatie, 360 graden feedback van je
collega’s, ingeschreven staan in het lerarenregister...
het zijn allemaal elementen die vanaf 2016 een rol
spelen. Ik vind dat fantastisch!”

Geraadpleegde literatuur
Wenger, E., 1998, Communities of Practice, Learning, Meaning and
Identity, New York: Cambridge University Press.
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Psychotherapie-opleidingen
De TA academie en de RINO
Pierre Sebregts
Pierre Sebregts is CTA Psychotherapy en werkt als klinisch psycholoog in het klinisch programma KKP van de Afdeling
Transactionele Analyse van De Viersprong in Halsteren. Hij is als docent verbonden aan de RINO Zuid in Eindhoven en
aan de Centrale RINO-groep in Utrecht. Verder is hij supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica
en Groepspsychotherapie.

Inleiding door redactie
In dit artikel zet Pierre Sebregts de kenmerken
van de reguliere RINO-opleiding tot psychotherapeut en de kenmerken van de opleiding van de
TA academie tot Certiﬁed Transactional AnalystPsychotherapy (CTA-P) naast elkaar. Hij bespreekt
de overeenkomsten en verschillen, en besluit met
overwegingen aangaande de meerwaarde van
beide opleidingstrajecten.
Twee opleidingstrajecten
Onlangs heb ik mijn CTA-certificaat Psychotherapie behaald. Na een intensieve periode van
schrijven, lezen, overleggen, uitdiepen en bijschaven was dat een gelukzalig en groots moment.
Met alle TA mensen om me heen en mijn naasten
heb ik dat mogen vieren en dat was verheffend.
Jaren geleden had ik reeds mijn BIG-registratie
psychotherapeut behaald en nu mijn certificaat
psychotherapie vanuit een TA opleidingstraject.
Vanwege de combinatie van beide opleidingstrajecten aan mij de vraag van de redactie om de
overeenkomsten en verschillen daartussen weer te
geven. Allereerst bied ik een overzicht van de belangrijkste kenmerken van beide trajecten, voorts
een overzicht van de overeenkomsten en verschillen. Ten slotte bespreek ik aan de hand van de
thema’s ‘integratie, diepgang en maatschappelijke
inbedding’ mijn persoonlijke ervaringen met de
trajecten.
Kenmerken, overeenkomsten en verschillen
In het eerste schema op de volgende pagina omschrijf ik de voornaamste kenmerken van de beide
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opleidingstrajecten, te weten de opleiding van de
TA academie tot Certified Transactional AnalystPsychotherapy (CTA-P) en de opleiding tot psychotherapeut BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) bij de RINO (Regionale Instelling
Nascholing en Opleiding).
Op grond van bovenstaande kenmerken kom ik
tot het tweede schema; een overzicht van overeenkomsten en verschillen.
Tja, en dan is de meest voor de handliggende
vraag waar je het beste aan doet:Voor welk opleidingstraject kun je het beste kiezen? Toch zal ik
die vraag niet beantwoorden. Ten eerste omdat dat
aan ieder persoonlijk is, maar ook omdat ik dat
niet vind rijmen met de ‘Ik ben OK/jij bent OK
-levenspositie’ die de TA voorstaat en die ik ten
zeerste onderschrijf. Ik zal wel verschillende aspecten van beide opleidingstrajecten belichten en
de betekenis daarvan boven tafel halen. Dit doe ik
aan de hand van drie thema’s: integratie, diepgang
en maatschappelijke inbedding.
Integratie
Om effectief te kunnen zijn in het vak psychotherapie dien je je bewust te zijn van wat je denkt,
voelt en doet. Door deze drie (denken, voelen,
doen) voldoende te verenigen is het mogelijk een
therapeutische relatie met een cliënt aan te gaan
en deze te gebruiken opdat de cliënt zijn of haar
kracht kan hervinden. ‘Leren’ gebeurt door alle
drie de ego-toestanden in het proces te betrekken,
ook de Kind ego-toestand. Ik sluit hier aan bij wat
Cozolino (2006, p.12) en Damasio (1994, p.87)
schrijven over de impact van lichaamsprocessen

TA academie traject

RINO traject

Literatuur, supervisie (75 uur TA speciﬁek),
leertherapie (50 uur).

Gespreksvaardigheden, literatuur, supervisie (125 uur),
leertherapie (50 uur).

Diepgaande verinnerlijking van de TA als persoonlijkheids- en communicatietheorie, en als psychotherapiemethodiek met een speciﬁek interventierepertoire.
Kennismaking met andere scholen/methodieken.

Grondige kennismaking met psychoanalytische
psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, gedragstherapie, systeemtherapie en groepspsychotherapie.

Registratie bij de European Association of Transactional
Analysis (EATA).

BIG-registratie bij de overheid.

‘Practice en culture based’, staat open voor invloeden uit
Gestalttherapie en spirituele scholen.

Stimuleert wetenschappelijk, ‘evidence based’ denken.

Examen met hoge eisen aan integratie van persoon,
therapeut, kennis en kunde.

Geen expliciete toetsing.

Sterke psychotherapeutische cultuur wat betreft
attitude (persoonlijke aandacht) en samenwerking
(peergroep).

Zakelijke individualistische cursusachtige vormgeving.

Overeenkomsten TA academie traject - RINO traject

Verschillen TA academie traject - RINO traject

De onderdelen literatuur, supervisie en leertherapie zijn
methodisch gezien dezelfde.

Hoge eisen via een schriftelijk en mondeling examen
versus lagere eisen; ‘niet negatief opvallen’ leidt tot
registratie.

Beide trajecten hebben als doel dat studenten aan
het einde van de opleiding in staat zijn zelfstandig
psychotherapeutische behandelingen te verrichten bij
cliënten met een hulpvraag op psychologisch vlak.

Verinnerlijking van de TA, speciﬁek interventierepertoire,
TA als theorie- en interventiekader versus grondige
kennismaking met diverse therapiescholen en -settings.

Persoonsgericht, practice based en culture based versus
zakelijk, wetenschappelijk evidence based.
Weinig versus sterk maatschappelijk verankerd.
Geïntegreerd, in contact, ontwikkelen van ‘wat en hoe’
versus individueel doorlopen van de opleiding.

op scriptvorming: ‘Script is in the body’ en ‘...that
cognitive decisions depend on feelings which originate in
the body’. Script gaat hier over de geherdefinieerde
werkelijkheid (Thunnissen en de Graaf, 2013).
Ik zou durven beweren dat ook het script dat
leidt tot effectiviteit en eigenheid in het menselijk
functioneren mede bepaald wordt door lichaamsprocessen.
Nu wordt in alle opleidingen vooral de Volwassene

ego-toestand aangesproken en dat is ook nodig.
Het is immers belangrijk kennis te hebben, te
kunnen observeren en te kunnen analyseren. Minder vanzelfsprekend is het om de Kind ego-toestand erbij te betrekken. Dat laatste gebeurt in de
TA academie. Deze opleiding is groepsgewijs; een
groep blijft vier jaar lang zo veel mogelijk intact.
Er is veel persoonlijke aandacht voor elk groepslid
waarbij soms, en indien gewenst, ervaringen vanuit een TA kader worden bekeken.
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Er zijn supervisies in de groep waarbij persoonlijk
‘materiaal’ wordt besproken. In diezelfde groep
vinden ook procesbesprekingen plaats waarbij de
Kind ego-toestand sterk wordt aangesproken. Een
écht TA onderwerp als stroking krijgt een prominente plek in de samenwerking waardoor voelbaar
wordt dat je gezien wordt. Er is een klein groepje
opleiders, en dit maakt dat een proces intact blijft
en leermateriaal oplevert.

de aandacht die de TA besteedt aan scriptontwikkeling, onderzoek van de transacties, de derde orde
van het structurele model van de ego-toestanden,
en de overdrachtsanalyses vanuit TA Relational.
Tot op detailniveau kijkt de TA therapeut naar de
werkelijkheid. Dit draagt bij aan degelijkheid en
diepgang.

Een andere vorm van integratie vind ik terug in
de TA als ordenend en leidend principe. De theorie is helder. Er wordt vier jaar lang alleen over
deze theorie gesproken en de interventies die
worden besproken sluiten allemaal direct aan op
de theorie. Dat maakt ook dat ik mezelf als CTA
als uit één stuk ervaar waardoor mijn clienten weten wat ze van mij kunnen verwachten. Het ‘wat’
en ‘hoe’ zijn sterk met elkaar verweven en dat heb
ik als waardevol in mijn CTA opleiding ervaren.
De reguliere opleiding, het RINO traject, biedt
veel materiaal en doet dat in vergelijking met het
traject van de TA academie ‘met minder cement
tussen de stenen’.
Diepgang
Psychotherapie is een mooi vak. Het roert mij
altijd als ik cliënten in beweging zie komen. Het is
ook een belangrijk vak. Dat heeft met twee factoren te maken, een levensbeschouwelijke en een
ethische.
Levensbeschouwelijk: In mijn levensvisie is de
zin van het leven de zin in het leven, en het doet
mij goed als ik daar, voor het leven van anderen,
een steentje aan kan bijdragen. Het gaat mij daarbij niet om ‘geluk’ als fenomeen maar wel om
het vrijmaken van de weg zodat cliënten zelf de
voorwaarden voor dat geluk kunnen creëren. Wat
dat betreft denk ik dat de samenleving er ook op
vooruit kan gaan.
Ethisch: Als je met kwetsbaar ‘materiaal’ van
mensen werkt, zoals gevoelens en gedachten, is
zorgvuldigheid en kunde een vereiste. Ik denk dat
diepgang de verbinding is tussen die twee. Ook
hierin voorziet het TA gedachtegoed, zoals bijvoorbeeld Pat Crossman (1966) dat omschreef met
de begrippen Potency, Protection en Permission.
Waaruit bestaat die diepgang? Ten eerste noem ik
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Op een goede tweede plaats noem ik ‘intimiteit’.
Een groot en veelbeschreven thema. Hier zou ik
het willen aanhalen als belangrijk element dat ik
in de samenwerking met mijn inspirerende docenten en fijne peergroep heb mogen ervaren.
Voldoende intimiteit, waar ik als TA therapeut
naar streef in het contact met mijn cliënten, heb
ik volop gevoeld tijdens de opleiding: oprechtheid,
betrokkenheid en transparantie.
Als derde noem ik de gestelde eisen. De EATA
(European Association for Transactional Analysis) verlangt dat je echt iets weet van de theorie, dat je
daarover kunt vertellen en dat je kunt aantonen
dat je weet wat je doet en waarom je dat doet.
De maatschappelijke status van psychotherapeuti-

sche hulpverleners ervaar ik als matig en dat heeft
vooral te maken met het beeld dat veel mensen
van deze hulpverleners hebben. Een beeld waarin
hen wordt toegedicht dat zij zich sterk laten leiden door intuïtie, dat er te weinig consistentie en
doelgerichtheid zijn. De TA academie heeft kwaliteit als criterium in de bedrijfsvoering

Transactional Analysis Association) en uiteraard de
Nederlandse TA gemeenschap.Hij heeft voor de
Nederlandse overheid weinig betekenis, zeker
niet in formele zin. Dat is heel jammer en mijns
inziens niet terecht. De afdeling waar ik werk gebruikt de TA al zesendertig jaar als methodiek.
De behandeleffecten van het kortdurende klinische programma (KKP), die structureel worden
gemeten, zijn groot, ook in vergelijking met
andere methodieken en settings. Bartak (2010)
vond bij een vergelijking tussen diverse psychotherapeutische settings, dat een kortdurend klinisch aanbod het grootste effect gaf te zien bij de
behandeling van cluster C persoonlijkheidsstoornissen. De gebruikte methodieken zijn weliswaar
niet in de onderzoeksopzet meegenomen maar
het geeft aan dat de TA een krachtig theoretisch
methodiek en interventiekader biedt. Meer effectonderzoek is nodig om de concurrentiepositie van
de TA te verstevigen.
De overheid en de zorgverzekeraars hanteren
vooral de richtlijnen van de BIG-geregistreerde
beroepen. Dit komt tot uiting in de functie-eisen
en de mogelijkheden tot declaratie van behandelkosten. De reguliere opleidingen van de RINO
leiden wel op tot BIG-geregistreerde beroepen en
dat maakt het volgen van zulke opleidingen aantrekkelijk.

Geraadpleegde literatuur
Bartak, A., 2010, On the effectiveness of psychotherapy in personality
disorders, Academisch proefschrift, Amsterdam: U.V.A.

opgenomen en hoeft zich dan ook niet aangesproken te voelen.
In de reguliere opleiding, het RINO traject, heb
ik niet zozeer de diepgang ervaren als wel de
breedte. Inzicht krijgen in diverse benaderingen
van kijken naar en behandelen van psychopathologie zorgde voor een zekere compleetheid en een
up-to-date zijn aangaande allerlei psychoherapeutische voorzieningen.
Maatschappelijke inbedding
De titel Certified Transactional Analyst is een geldig
keurmerk voor de EATA, de ITAA (International

Cozolino, L., 2006, The Neuroscience of Human Relationships:
Attachment and the Developing Social Brain, in: Richard G.
Erskine, 2010, Life Scripts: A Transactional Analysis of Unconscious
Relational Patterns, London: Karnac Books.
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Analysis Bulletin (TAB),Vol. 5, No. 19, San Francisco: TA Press.
Damasio, A., 1994, Descartes’ Error: Emotion, Reason and the
Human Brain, in: Richard G. Erskine, 2010, Life Scripts: A Transactional Analysis of Unconscious Relational Patterns, London: Karnac Books.
Thunnissen, M. en Graaf, A. de (red.), 2013, Leerboek Transactionele Analyse, Utrecht: De Tijdstroom.

Ik wil weer weten welke emoties van mij zijn
en welke van mijn omgeving. Het lukt!
Diane Bergman, student M&O, opleiding
Plata / TA academie
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Training stopped theory making
It’s all about ideas
Marian Timmermans
Interview met Stephen Karpman
Marian Timmermans is PTSTA-O. Marian is mede-eigenaar en opleider aan de TA academie in Soesterberg:
www.ta-academie.nl.

Inleiding door redactie
Soesterberg, Kontakt der Kontinenten, mei 2014:
Dr. Stephen Karpman (VS) heeft net een workshop verzorgd voor de TA academie.
Marian Timmermans gaat in gesprek met hem.
Tegenover mij aan tafel zit Stephen Karpman,
uitvinder van de Drama Triangle (1968), een concept dat bij een zoekopdracht bij Google in 0,29
seconde een slordige 27.300.000 hits geeft. Ik mag
hem interviewen over hoe er gedacht werd over
opleiden bij het ontstaan van de TA. Karpman
vertelt.
De vraag ‘Hoe kun je de TA overdragen aan anderen?’ hield de deelnemers aan de beroemde
seminars, die Eric Berne vanaf 1958 iedere dinsdagavond organiseerde, helemaal niet bezig. Ze
bedreven wetenschap en ze wilden een stevige
wetenschap van het menselijk gedrag neerzetten. Iemand presenteerde een idee in 5 minuten,
waarna discussie volgde. De regels van een seminar
waren streng: ‘Don’t say anything you can’t diagram.’
‘Always use Occam’s razor for simplicity.’ ‘Write it up
understandable to an eight year old child, a mid-west
farmer and a technical professor.’ (‘You can find all
that on my website, it is free for downloading: www.
karpmandramatriangle.com’). Regelmatig las Berne
iets voor uit zijn nieuwste werk. Berne verleende
zichzelf het eerste Certificate of Teaching Membership dat ooit werd uitgereikt. Karpman kreeg zijn
TSTA certificaat van Berne. Deze stelde Karpman
bij die gelegenheid een paar vragen en zei toen
dat het wel goed was.
Ideeën en inspiratie daar ging het om. Net zo
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lang schaven, doorvragen, discussiëren en verder
denken tot je bij de kern was. ‘Er is altijd structuur
te vinden! Drie bollen boven elkaar, driehoeken,
kwadranten, allitererende opsommingen, grafieken. We ontwikkelden theorie. We waren slimme
mensen bij elkaar. Het nieuwe trok ons aan, en
ook het charisma van Berne,’ aldus Karpman.
‘Berne wanted us to get work done. We wanted to solve
human nature.’
De omslag kwam toen de deelnemers van het eerste uur anderen gingen trainen. Karpman noemt
hen ‘de discipelen’, onder wie Claude Steiner,
John M. Dusay en Taibi Kahler. Toen zij gingen
trainen, hield de theorievorming op. ‘Training stopped theory making.’ De Gouldings stichtten hun
eigen instituut (Redecision School), de Schiffs deden
dat eveneens (Cathexis School). Die eerste generatie
TA professionals reisde de hele wereld rond om
de nieuwe kennis te verspreiden. Zo leidden deze
professionals de tweede generatie op, in de stijl
van hun eigen school. Zelf stichtte Karpman geen
opleidingsinstituut. Hij besloot al op zijn achtste
jaar dat hij een uitvinder wilde zijn: ‘I didn’t have
an institute, but I became a legend while still alive.’
Hij zou het een goed idee vinden als er een vijfde
veld aan de TA wordt toegevoegd: Science.
De tweede generatie TA-ers moest drie sponsors
hebben zodat de kennis vanuit alle drie de scholen zou worden overgedragen: vanuit de klassieke
school, de Redecision School en de Cathexis School.
Gaandeweg veranderde de TA van creative science in
office science. Kun je spreken van een derde generatie TA-ers? Karpman vindt dat de TA weliswaar
verspreid is, maar dat de missionaire bevlogenheid
ver te zoeken is. De instituten van het eerste uur

vielen samen met hun stichters. Toen de stichters
verdwenen, was het ook met de instituten gedaan.
Importance (Parent)

Wat een energie en levendigheid in dit gesprek!
Aan creativiteit ontbreekt het Karpman nog steeds
niet. Hoe kan ik dit nu zo opschrijven dat het
gemakkelijk te onthouden is? Er is immers altijd
structuur? Het gaat allemaal om ideas, volgens
Karpman. En met een glimlach zegt hij: ‘Oh, did
you pick up the alliteration for a sequence? We need all
i’s.’ Af en toe denkt hij met zijn hand voor ogen,
zegt dat anderen wellicht andere meningen zijn
toegedaan, en vervolgens komt hij weer met een
inzicht. Het enthousiasme is aanstekelijk en ideeën
vliegen over en weer. Uiteindelijk komen we samen tot een opzet die zijn goedkeuring kan wegdragen: ‘Yes, you can write it down like that, I don’t
think anyone did so before.’

Intellect (Adult)
Inspiration (Child)

Tot slot zegt Karpman: ‘We have been brainstorming.’
Onderweg naar huis heb ik het gevoel een glimp
en een vonk te hebben opgevangen van hoe de
TA ooit begon. Hoe de pioniers brainstormden
en hun ideeën polijstten tijdens de seminars. Hoe
leerzaam hun manier van werken was. En hoe
leerzaam die manier nog steeds is. Wie wil er een
nieuw idee in vijf minuten presenteren?

It’s all about ideas
1

2

3

Invention

Institution

Internationalisation

inquiry

inquiry

inquiry

The red thread through the years is ‘inquiry’.
And here is how the ego-states are involved:

Ik wil mij verdiepen en bekwamen in de heldere en krachtige concepten van de TA
om gedrag inzichtelijk te maken.
Robert Roos, student PG&PO, TA academie
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