TA-nieuws

ITAA: vernieuwde visie op TA training
en certificering
Binnen de International
Transactional Analysis Association
(ITAA) denken zowel het
Professional Standards Committee
(PSC) als de International Board
of Certification (IBOC) na over
een toekomstvisie inzake TA
accreditatie en certificatie. Giles
Barrow en Karen Pratt (beide
leden van het PSC) geven aan dat
niet alleen de COVID-pandemie
om andere vormen van educatie
Worden online examens het nieuwe normaal?
en examinering vraagt, maar dat ook
gekeken moet worden naar diversiteit
en gelijke kansen. PSC realiseert zich dat niet iedereen waar ook ter wereld en van welke
cultuur dan ook dezelfde trainings- en examineringsmogelijkheden heeft. Zij concluderen
dat dit niet strookt met de TA-waarden respect en OK-zijn. De PSC denkt na over sociale,
ecologische en theoretische (verschillende onderwijsvormen en -niveaus) diversiteit die beter
past in onze veranderende wereld waarin inclusie, diversiteit en sociale gelijkheid volop in de
belangstelling staan. Zij nodigen iedereen uit om daarover mee te denken.
Ook IBOC speelt in op de toekomst van het examineren. Hierin speelt niet alleen de
CO2-uitstoot een rol, maar ook de vraag naar een wereldwijde inclusie. Voor 2021 zijn
er online examens ontwikkeld en gepland die niet alleen de vraag beantwoorden naar
meerdere mogelijkheden om een examen af te leggen, maar daarmee ook tegemoet komen
aan toekomstige ontwikkelingen. Kandidaten en examinatoren worden via workshops
geïnformeerd over de uitdagingen en kansen van het online examineren.
(bron: ITAA (2020). The Script, 50(12), 9-10; ITAA (2021). The Script, 51(2), 3.
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CTA geslaagden voor de online examens!
Op 29 en 30 januari vonden de eerste virtuele Certified Transactional Analyst (CTA)
examens plaats. Er waren maar liefst vier Nederlandse kandidaten. Adri van den Brand en
Froukje Willering slaagden voor hun examen in het educatie werkveld. Miek Hehenkamp en
Olivier Sprangers slaagden voor hun examen in het organisatie werkveld. Door het virtuele
karakter van het examen een ander soort groepsfoto. Desalniettemin de hartelijke felicitaties
van de redactie met deze resultaten!

CTA geslaagden
Hoe waren de ervaringen?
De redactie inventariseerde enkele eerste indrukken van de virtuele CTA examens die in het
Engels plaatsvonden maar waaraan behalve bovenstaande Nederlandse kandidaten ook vijf
Nederlandse examinatoren deelnamen. Kandidaat Adri Van den Brand was na de afzeggingen
van Birmingham en Rösrath erg blij met de virtuele optie. De kandidaten en de examinatoren
waren bijzonder te spreken over de techniek, de professionaliteit en de organisatie die in handen
was van Jacqueline van Gent en Sue Eusden. “Een voordeel van het virtuele examen is dat je het
vanuit je vertrouwde omgeving kan doen; een nadeel is toch wel het continue kleine verdriet
voelen door het gemis van direct contact, het schouderklopje en de knuffel, met name direct
na het examen”, aldus Froukje Willering en Olivier Sprangers. Miek Hehenkamp had haar
examen om acht uur in de ochtend en geeft aan dat het vreemd is om daarna een normale dag
te hebben en gewoon boodschappen te doen wachtend op het feestje dat pas om vijf uur ‘s
middags op de agenda stond; “de dag voelde zoals de eerste keer naar buiten na mijn bevalling –
ik heb iets geweldigs gedaan en niemand weet het!”.
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Voor de Nederlandse examinatoren was het ook een bijzondere en mooie ervaring. Zij spreken
hun waardering uit voor de examentraining, de voorbereidende bijeenkomsten en de techniek
om de examens echt een goed alternatief te laten zijn voor een fysiek examen. “We waren op
voorhand getraind om, vanwege het virtuele karakter, meer gestructureerd en explicieter te
werken”, vertelt Sari van Poelje die de rol van observator had. Zij vervolgt; “dit was de TAgemeenschap op z’n best; samenwerken om anderen te laten slagen”. Marian Timmermans is blij
dat diezelfde TA-gemeenschap veerkrachtig is en laat zien wat er allemaal wèl kan in deze tijd.
De examinatoren verzamelden zich in een virtuele ruimte van waaruit ze de diverse examens inen uitgingen. Contracteren binnen deze ruimte en tijdens de examens zelf is nog belangrijker dan
gewoonlijk om het gemis aan fysiek contact en non-verbale communicatie te compenseren, aldus
Patrick Odendaal. “Wat bij de viering erna echt wel anders is, is dat de geslaagden hun familie
mee kunnen laten vieren zonder mee te hoeven reizen”, aldus Patrick. Marian Timmermans
benadrukt dat je ook in online-examens kandidaten prima kan ‘stretchen’ en daarmee evengoed
een hoogstaand niveau kan bereiken. Ook Mirjam te Slaa deelt deze mening en onderstreept dat
deze manier van examineren laagdrempelig is voor hen die geen reismogelijkheden hebben en
dat het meegenomen is dat we onze ecologische voetafdruk reduceren.

Online Training Endorsement
Workshops (TEW)
Vijf dagen TEW online gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook Beatrijs Dijkman, Nynke
de Geus en Alex Lagas delen hun positieve online-ervaringen. “Het is mooi om te zien dat
connectie en verbondenheid tussen verschillende culturen en tijdzones ook goed online
kunnen bestaan” aldus Nynke de Geus. Alex Lagas vult aan dat “de goede organisatie,
de diversiteit, de werkstijlen en het hoge niveau hem bij zullen blijven; de intimiteit in de
ontmoetingen neem ik mee in mijn hart”. Nederland is weer drie Provisional Teaching and
Supervising Transactional Analysts (PTSTA’s) rijker! Gefeliciteerd!

Gratis toegang tot alle Kloosterhoftijdschriften
Als lid van de NVTA en VITA ben je
gratis geabonneerd op TA magazine
én op alle andere tijdschriften van
uitgeverij Kloosterhof (bv. Tijdschrift voor Coaching, Loopbaanvisie, etc.). Log in op
professioneelbegeleiden.nl en download gratis alle artikelen die je interesseren.
Neem snel een kijkje want de site bevat een schat aan informatie!
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VITA – Redactieleden gezocht – oproep
Recentelijk namen Koen Bosschaerts en Annick Vanhove
uit België afscheid uit de redactieraad na vele jaren trouwe
bijdragen te hebben geleverd. Om de pariteit tussen de
NVTA en VITA in de redactieraad te bewaken, is deze redactie
opnieuw op zoek naar redactieleden die ook lid zijn van
VITA. Wie interesse heeft of meer informatie wil hebben, kan contact opnemen met Tin
Vanderhoeven (tin.vanderhoeven@gmail.com)

NVTA bestuur – Algemene
ledenvergadering – 20 maart 2021
Op 20 maart vindt de volgende algemene ledenvergadering
van de NVTA plaats. Zoals altijd in het voorjaar worden
hierin het jaarverslag, de jaarrekening en de kascontrole van
het afgelopen jaar besproken. Ook worden de begroting
en de plannen voor 2021 gepresenteerd. Als gast is Edwin
Onderstal van Kendal en Masen uitgenodigd om de mogelijkheden van het afsluiten
van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de NVTA te bespreken.
Organisatie: bestuur NVTA
Datum: zaterdag 20 maart 2021 in de ochtend
Locatie: Zoom
Kosten: geen
Aanmelden bij: via semble of secretariaat@nvta.nl

NVTA - Actieve Werkplaats
Onderwijs - 26 mei 2021
Schrijf de datum vast in de agenda’s voor deze Actieve
Werkplaats Onderwijs. Meer informatie volgt zodra de
invulling bekend is.
Organisatie: Frouk Willering
Datum: woensdag 26 mei 2021
Uren: van 19:30-21:00 online of indien mogelijk onsite 18:00- 21:00
Kosten: geen voor leden
Aanmelden bij: Frouk Willering via froukje@willering.eu
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NVTA - Actieve Werkplaats
Psychotherapie - oproep
Titia Bakker heeft in december besloten haar rol als
coördinator van de AW Psychotherapie neer te leggen.
Hierdoor is er ruimte voor nieuwe initiatieven. Titia blijft nog
wel beschikbaar om informatie en ervaringen over te dragen.
Heb je interesse? Neem contact op met NVTA-bestuurslid
Miek Hehenkamp: miek.hehenkamp@nvta.nl

NVTA - Actieve Werkplaats Organisatie
– oproep
Voor 2021 zoekt Eric-Jan Rijnierse twee tot drie mede-coördinatoren uit het werkveld
Organisatie, die in de loop van het jaar het stokje van de AW-coördinatie van hem willen
overnemen. Samen met de coördinatoren van de andere Actieve Werkplaatsen draag je mede
zorg voor een levende vereniging met werkplaatsen die inspireren en altijd weer interessante
gesprekken opleveren. Wil je meer informatie? Neem contact op met Eric-Jan Rijnierse: ericjan@developmentworks.nl
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