Provisional
Teaching and Supervising
Transactional Analyst
Tweedaagse workshops supervisie voor PTSTA’s
Ben jij een PTSTA op weg om TSTA te worden? Dan zijn onze tweedaagse workshops
supervisie wellicht wat voor jou. Wij bieden drie keer per jaar een tweedaagse
ontmoeting aan om samen te leren en te reflecteren.
Wij zijn Piet van Haaster, Harry Gerth en Jacqueline van Gent TSTA’s in de werkvelden
counseling en organisaties. De workshops zijn los van elkaar te volgen.

Eigen inbreng
Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om onderwerpen in te brengen. Dat kan alles zijn wat jou
bezighoudt op weg naar het TSTA. Misschien wil je een theoretisch onderwerp uitdiepen of een nieuw
stukje training presenteren en feedback krijgen, misschien heb je een specifieke supervisievraag of wil
je een mock-examen doen. Misschien heb je vragen rond je eigen motivatie of je identiteit als trainer en
supervisor. Alles is welkom.

Algemeen thema
Daarnaast bieden we per tweedaagse een algemeen thema aan waarover we in gesprek gaan. Als het
thema van de tweedaagse bijvoorbeeld ‘supervisie’ is, dan kunnen we:
• Exploreren wat we onder supervisie verstaan
• Nagaan wat we effectieve of minder effectieve supervisie vinden
• Verschillende supervisiemodellen onder de loep nemen
• Het belang van de supervisierelatie onderzoeken
• Supervisie doen
• De (belangrijke!) rol van principal supervisor exploreren
Andere mogelijke thema’s zijn:
• De opbouw van een TA-curriculum
• Het starten van een TA-groep
• Stressfactoren en valkuilen voor trainers en supervisoren
• Ethische vraagstukken in training en supervisie
• De organisatie van onze TA-wereld
• Evaluatie van trainingsprogramma’s en beoordeling van studenten (bijv. wanneer is iemand klaar om
naar het CTA-examen te gaan)
• Leertheorie en -filosofie
• Diversiteit, interculturele sensitiviteit
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Over ons
Piet van Haaster (TA-trainer en opleider, TSTA sinds 2019)
“Ik geef al veel jaren supervisie en trainingen aan groepen in TA. Ik ben praktisch ingesteld,
resultaatgericht, gedreven, creatief en optimistisch. Ik begeleid je graag op een
praktische manier in je werk als trainer, supervisor, ondernemer en ter voorbereiding op je
examen. Ik ben open en eerlijk en geef je ook feedback gericht op je verdere persoonlijke
ontwikkeling, met als doel om je professionele ontwikkeling en houding te versterken.
Wat mensen als prettig ervaren in de samenwerking met mij is dat ik naast mijn expertise
in het vak ook een zekere luchtigheid en speelse humor weet in te brengen. Het is namelijk
mijn overtuiging dat mensen sneller en effectiever leren wanneer zij zich op hun gemak
voelen.”
Harry Gerth (TA-trainer en -opleider, HR-professional, dansdocent, TSTA sinds 2019)
“Anderen zeggen vaak over mij: What you see is what you get! Ik zou mijzelf omschrijven
als een rustig en daadkrachtig persoon, best wel direct en duidelijk, maar ook
genuanceerd. Ik zoek daarbij de balans op om er voor te zorgen dat jij in je eigen tempo
kan ontdekken, leren en groeien in de aanloop naar het TSTA-examen. Als TA-opleider is
het mijn passie om jou aan te moedigen in dit proces en om jouw kennis en vaardigheden
verder te ontwikkelen, op jouw manier en met een resultaat dat kenmerkend is voor jou
als persoon. Wederzijds respect en gelijkwaardigheid zijn voor mij belangrijke waarden:
‘ik ben oké en jij bent oké’ staat bij mij voorop.”
Jacqueline van Gent (TA-trainer en -opleider, TSTA sinds 2017)
“Ik ben nieuwsgierig en kritisch. Ik wil je echt ontmoeten, ben nieuwsgierig naar wie
jij bent, wat jij denkt, voelt en doet. Ik moedig je aan om je eigen spoor te ontdekken
en te volgen én ik daag je uit om dat wat jij denkt zeker te weten, ook van een andere
kant te bekijken. Ik nodig je uit om je eigen argumenten en je eigen referentiekader te
onderzoeken en daar wijzer door te worden. Mensen typeren mij vaak als een goede
luisteraar, met een adequate mix van stevigheid en mildheid.
Ik hoop dat ons leren in twee richtingen gaat en co-creatief is: ik leer van en met jou, jij
leert van en met mij en wij komen allebei anders uit zo’n tweedaagse dan toen we eraan
begonnen.”

Praktisch
Elke groepstweedaagse heeft een open inschrijving, waarbij je ons in wisselende
samenstelling zult ontmoeten. De voertaal is in beginsel Nederlands/Vlaams, maar mochten
zich gegadigden uit andere windstreken aandienen, dan kunnen we dit heroverwegen.
Data in 2022 en 2023:

19 en 20 september 2022
3 en 4 februari 2023
16 en 17 juni 2023

Locatie: Corael Opleidingen, Blauwkapelseweg 52, 3731 ED De Bilt
Kosten: € 480,- exclusief lunch
Aanmelden kan via: corael.nl/trainingen/supervisie-voor-ptstas/

