Workshop Werken met TA
in schoolorganisaties
De workshop wordt gegeven door drs. Joost Levy
(Opleider en supervisor in de Transactionele
Analyse).

Voor wie is deze workshop:
Deze stimulerende driedaagse workshop is bestemd
voor schoolleiders en middenmanagers die kennis
willen maken met het werkkader van Transactionele
Analyse om dit toe te passen in hun werk.
Met behulp van de TA kan men antwoord vinden op
vragen als:
• hoe zit een mens mentaal in elkaar?
• hoe komt het dat ik steeds in dezelfde situaties
beland?
• hoe kan ik de samenwerking met anderen of
tussen anderen verbeteren?
• hoe kan ik de groei van mezelf en anderen
stimuleren?
• hoe is disfunctioneel gedrag te herkennen en te
veranderen?
• hoe kan ik weer nieuwe stappen maken in het
verder ontwikkelen van leidinggeven aan
mezelf en anderen?
In deze driedaagse workshop gaan we aan het werk
met een aantal praktische concepten uit de TA. Het
startpunt zijn de praktijkcasussen van de workshopdeelnemers. Vanuit die vragen gaan we theorie
aanbieden en toepassen.
Na deze workshop ontvangt de deelnemer het
internationaal erkende certificaat van deelname aan
de introductiecursus Transactionele Analyse (1-0-1).
Hiermee kan de deelnemer eventueel starten met
onze 2-jarige opleiding Verbindend Transactioneel
Leiderschap.

•
•

Cursusdata
- 7, 8 en 9 november 2018
- 3, 4 en 5 april 2019
Duur:
Drie aaneengesloten dagen inclusief overnachting.
Groepsomvang:
Maximaal 12 deelnemers.

Prijs
De prijs voor deelname aan de workshop bedraagt
€ 1080 per persoon inclusief verblijf.
Locatie:
Centraal Nederland.
Inschrijven:
Je kan je inschrijven via onze website.
Herregistratie PO
Na deelname aan deze introductiecursus kunt u
ook starten met onze opleiding ‘Verbindend
Transactioneel Leiderschap’. Deze 2-jarige
opleiding is gecertificeerd in het
Schoolleidersregister PO voor herregistratie van
schoolleiders.
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