
INFORMATIE TMA TEAMANALYSE TRAINING 

 

Praktische informatie betreft de TMA Teamanalyse training.  

 

Cursusinformatie 

Locatie   : Pythagoraslaan 101, 3584 BB te Utrecht   

Tijd    : 10.00 – 17:00 uur 

Kosten  : De investering voor deze training is € 595,- euro per deelnemer (excl. BTW)  

Cursusmateriaal : wordt verstrekt bij aanvang van de training 

Lunch   : wordt verzorgd door EhrmVision. (Bent u gebonden aan een bepaald  

dieet? Laat het ons vooraf weten, dan kunnen wij dit op tijd doorgeven aan 

de cateraar)  

 

Doel van de TMA Teamanalyse training 

Tijdens deze dag krijg je concrete handvatten voor het voeren van een teamsessie. Je maakt kennis 

met de nieuwe teamrapportage en een aantal werkvormen die je zelf kunt toepassen. Bovendien 

besteden we aandacht aan het TMA protocol van de TMA teamanalyse training.  

Na het volgen van deze training: 

- Weet je de nieuwe teamrapportage optimaal te benutten; 

- Heb je concrete werkvormen die je kunt toepassen binnen jouw teamsessies; 

- Heb je inzicht in het TMA protocol omtrent een teamsessie; 

- Kun je zelfstandig een teamsessie uitvoeren m.b.v. de nieuwe TMA teamanalyse; 

- Ben je in het bezit van het TMA Team Professional certificaat. 

 

Wat moet je meenemen naar de training? 

- Geprinte versie van jouw eigen Talent- en competentiepaspoort. Inclusief bijlage: ‘Overzicht 

competentiepotentieel’ EN de bijlage: ‘Overzicht TMA Dimensies’. Deze bijlage opties klik je 
aan bij het downloaden van het TMA Talent- en competentiepaspoort in de eigen portal.  

 

Programma training 

De training duurt één dag en bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Kennismaking 

2. Theorie nieuwe team analyse 

3. Inhoud nieuwe teamrapportage  

4. Voorwaarden en aandachtspunten voor teamsessie 

5. Lunchpauze 

6. Werkvormen voor de teamsessie. Hier krijg je concrete werkvormen aangeboden die je kunt 

gebruiken binnen een teamsessie.  

7. Uitreiking TMA Team Professional certificaat 

 

Criteria voor het deelnemen aan de TMA Teamanalyse training 

- Voorwaarde voor deze nieuwe teamanalyse training is dat je TMA professional bent.  

- De training is verplicht om de nieuwe teamanalyse te mogen gebruiken, zodat de kwaliteit 

gewaarborgd blijft.  

 

NB: Op deze dagen is het mogelijk om te parkeren op het parkeerterrein van de Pyth, of kom met het 

openbaar vervoer. De bus stopt voor de deur. Raadpleeg http://www.9292.nl/ voor de 

snelste verbinding.   

 

http://www.9292.nl/

