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Leergang Transactionele Analyse (TA) voor supervisoren & coaches van LVSC© 
 

Begin 2021 mocht ik een dag deskundigheidsbevordering bieden  
aan supervisoren & coaches van LVSC in de regio’s Arnhem/Nijmegen en Limburg.  

De deelnemers waren enthousiast over de toepasbaarheid van TA in de eigen praktijk en over 
de diepgang van het werken met TA. Zij – allemaal ervaren professionals - ervoeren dat TA 

echt iets toevoegt aan hun handelingsrepertoire en aan hun eigen leren en zelfreflectie. 
Het smaakt naar meer! Op verzoek van de deelnemers heb ik daarom een 

verdiepingsprogramma op maat ontwikkeld.  
 

Dit programma is exclusief voor leden van LVSC. De deelnemers werken dus allen (ook) in een 
rol als (team)coach of supervisor. De praktijkvoorbeelden die in het programma aan de orde 

komen, gaan daarmee steeds over jou(w werk).  
De leergang is toegankelijk voor leden van LVSC. Enige voorkennis van TA is wenselijk. 

Hieronder vind je een uitwerking van de Leergang.  
 

 
 
Vertrekpunten: 
 

• De supervisor of coach is zijn/haar eigen belangrijkste instrument. TA is een praktische 
manier om dat instrument nog beter te begrijpen en om nog meer handvatten te hebben 
voor professioneel handelen in de een-op-een situatie; 

• De supervisor of coach die mensen in de werksituatie begeleidt, heeft behalve met het 
individu als ‘klant’ ook altijd te maken met de context waarin de cliënt werkt. Die context (de 
organisatie) komt als het ware mee de supervisieruimte in. Bovendien zijn veel 
supervisoren/coaches ook actief in het begeleiden van teams. Het is daarom zinvol ook zicht 
te hebben op (psychologische) processen in groepen. 
 

 
 

 
Opzet van de Leergang TA voor supervisoren & coaches van LVSC 

 
 
 
 
 
I 
 

 
 
 
 
 
                     Intervisiegroepen   

Voor 
aanvang, 
zomer 
2021:  
 
Individueel 
gesprek 
over leer-
wensen 

13 
september 
 
Ik ben OK - 
jij bent OK – 
zij zijn OK 
 
 

Half 
december 
(13 of 15 
of 17):  
 
dagdeel 
groeps-
super-
visie  

11 januari 
2022:  
 
Script en 
organisatie-
script 

Januari 
2022: 
 
Individueel 
supervisie/ 
coaching als 
afronding 

 11 
oktober 
 
Contract-
eren 
 
 

 15 
november 
 
Drivers 
en werk-
stijlen 
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Kenmerken van de Leergang TA voor supervisoren & coaches van LVSC 

 
- Vier dagen verdiepen in bekende en minder bekende TA concepten; 
- Concepten toepassen op zelf, op cliënt, op groep/team/organisatie; 
- Tussen de modules door beleggen deelnemers vaste intervisiegroepen van drie of vier 

personen; 
- Tussen de derde en vierde module (half december) vindt voor iedere intervisiegroep een 

dagdeel groepssupervisie plaats, waarin iedere deelnemer van mij TA supervisie krijgt op een 
eigen casus;  

- Deelnemers zijn allen supervisor of coach en aangesloten bij LVSC; 
- Vertaling van theorie met gelijkgestemden, naar de eigen professionele praktijk; 
- Deelnemers bereiden zich per module voor door middel van het lezen van enige literatuur en 

een gerichte opdracht; 
- Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname een TA opleiding en TA 

supervisie, die voldoen aan de eisen van de Europese Associatie van Transactionele Analyse. 
 

Wat levert het je op? 
 

Na afloop van deze leergang: 
- heb je je kennis van Transactionele Analyse verdiept 
- ben je in staat TA concepten toe te passen in je eigen professionele praktijk als supervisor en 

(team)coach 
- heb je inzichten opgedaan die jou en je cliënt helpen te reflecteren 
- heb je je handelingsrepertoire als supervisor/coach uitgebreid: je hebt opties toegevoegd om 

gesprekken vorm te geven en te verdiepen; je kunt zich herhalende patronen in de 
communicatie herkennen en doorbreken 

- heb je oog voor de samenhang tussen het individu en de groep/team/organisatie waar hij/zij 
lid van is;  

- kun je de aangeboden modellen toepassen op groepen, waarmee je als teamcoach 
effectiever wordt. 
 

 
  Korte biografie Marian Timmermans 

Van huis uit ben ik historica. Ik gaf een paar jaar les en 
had gedurende tien jaar een loopbaan bij gemeenten (als 
beleidsadviseur en leidinggevende). 
Ik was meteen verkocht toen ik in 2001 advies- en 
interimwerk ging doen bij een organisatieadviesbureau, 
en kennis maakte met Transactionele Analyse (TA): wat 
een helder model, wat prachtig om woorden te hebben 
voor dingen die ik wel wist, maar die eerder niet 
communiceerbaar waren. De TA opleiding die ik ging 
volgen, was een intensief en betekenisvol leertraject, dat 
leidde tot een specialisatie in de toepassing van TA in 
organisaties. 
In 2013 ben ik voor mezelf begonnen: een praktijk voor 
executive coaching en procesbegeleiding. Inmiddels ben 
ik internationaal gecertificeerd trainer en supervisor in de 
TA (PTSTA). Ik was enkele jaren mede-eigenaar van de 
TA-academie en geef daar nog steeds les. Ook verzorg ik 
bij het Engelse Berne Institute de opleiding 
‘Organisational TA’ die leidt tot een officiële MSc graad. 
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Uitwerking van de Leergang TA voor supervisoren & coaches van LVSC ©  
 

1) Individueel leerwensen-gesprek 
 

2) Eerste module : Ik ben OK, jij bent OK 
- kennismaking 
- theorie: het OK kwadrant 
- in welke stand kom ik onder druk terecht? 
- het effect van attitude van supervisor op de relatie met cliënt (en omgekeerd!) 
- toepassing op groep/team/organisatie: Ik ben ok, jij bent ok, maar hoe zit het met hen? 

(‘threedimensional OK-ness’). Opties voor interventies. 
 

3) Intervisiebijeenkomst (zelfstandig) 
 

4) Tweede module: ’Als het misgaat, gaat het mis aan het begin’ (contracteren) 
- theorie over verschillende lagen in contract (o.a. de psychologische laag met de verborgen 

verwachtingen en manieren om die boven tafel te halen) 
- hoe pas ik contracteren toe? 
- contract maken voor supervisie-of coachingstraject; gesprekscontract  
- toepassing op groep/team/organisatie: meerhoekig contract en psychologische afstand (wie 

in de organisatie is/zijn nog meer betrokken en hoe passen zij in het contract?). Opties voor 
interventies. 

 
5) Intervisiebijeenkomst (zelfstandig) 

 
6) Derde module: Drivers en werkstijlen 
- theorie over ‘drivers’ (Wees Sterk, Wees Perfect, Doe een genoegen, Doe je best, Schiet op) 

en hun kenmerken 
- welke drivers heb ik? 
- hoe beïnvloedt mijn drivergedrag mijn cliënt? 
- toepassing op groep/team/organisatie: welke drivers heeft de organisatie (en hoe werken 

die door in - de verhouding met - juist dit team in deze organisatie?) en wat zijn de voor-en 
nadelen daarvan? Opties voor interventies. 

 
7) Groepssupervisie (dagdeel, begeleid) 

 
8) Vierde module: Script en organisatiescript 
- theorie over script: een verklarend verhaal dat zin geeft aan je leven 
- wat is het thema/zijn de thema’s van mijn verhaal (geboden en verboden)? 
- hoe kan ik cliënt helpen zijn/haar thema’s te herkennen en stappen te zetten naar 

autonomie? 
- toepassing op groep/team/organisatie: het script van de organisatie zoekt mensen uit met 

een bijpassend script. Welke kansen en beperkingen geeft dat? Opties voor interventies. 
 

9) Individueel afrondende supervisie/coaching 
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Heb je nog vragen? Welkom! 
Wil je je opgeven voor de leergang, stuur dan een mail.   

Ik neem vervolgens contact met je op. 
mail@mariantimmermansconsult.nl 

06-53324483  
 

 
 

Praktische zaken 
 

- De modules van de leergang zijn online (zoom); werktijden 
9.30-16.30 met een lunchpauze van een uur; 

- De intervisiebijeenkomsten (duur 2 à 3 uur) en de 
groepssupervisie (dagdeel) zijn live indien de groepsleden dat 
wensen (zij zorgen zelf voor een locatie); 

- De individuele gesprekken (leerwensen & afrondende 
coaching/supervisie) zijn live (in mijn coachingsruimte in 
Venray) of online, afhankelijk van de wens van de deelnemer; 

- De leergroep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 
deelnemers; 

- De opzet van de leergang is interactief. Deelnemers worden 
van harte aangemoedigd hun eigen praktijkcasus in te 
brengen; 
 

- Kosten van de leergang bedragen € 1.090 (= inclusief 21 % 
BTW) per deelnemer. Daarvoor krijg je: 

o 4 dagen TA training van internationaal erkende TA 
opleider, 

o 1 dagdeel begeleide groepssupervisie, 
o twee individuele coaching/supervisiegesprekken 

(voor aanvang: thema leerwensen;  
na afronding: thema naar keuze) 

o handout per module. 
- De leergang is door LVSC gewaardeerd met 7 PE punten. 

 


