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Oriëntatie op persoonlijke en professionele 
ontwikkelingsmogelijkheden
Wil je kennismaken met Corael en onze stijl van werken? 
Of heb je al direct interesse in één van onze trainingen of 
opleidingen? Kom dan naar onze kennismakingsavond. Je 
krijgt uitgebreid de ruimte om je vragen te stellen en je een 
beeld te vormen van onze visie en manier van werken, ons 
aanbod en de mogelijkheden die je daarmee hebt.

Duur: 1 avond
Data: 12 maart 2020, 13 mei 2020, 30 maart 2021 en 
26 mei 2021
Investering: gratis

met
Corael Opleidingen

Kennismaken
Corael Opleidingen voldoet 
aan de kwaliteitscode van het 
Centraal Register Kortdurend 
Beroepsonderwijs (CRKBO). De code 
toetst aan de hand van een vier-
jaarlijkse audit op zorgvuldigheid, 
rechtszekerheid, kenbaarheid, rede-
lijkheid en betrouwbaarheid. 

Daarnaast zijn enkele trainers 
van Corael ingeschreven in het 
Register Beroepsbeoefenaren 
Complementaire Zorg (RBCZ). 

Wij werken conform de ethische 
codes en gedragsregelingen van de 
NVTA, EATA, ITAA, NVNLP en LVPW.

‘Teachers open the door, but you must enter by yourself’

Kom naar Corael en maak kennis met onze 
trainers en opleidingen.
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Opleidingen 
en trainingen
In persoonlijke en professionele 
ontwikkeling bieden wij diverse korte 
trainingen, opleidingen, vervolg-
opleidingen en individuele begeleiding. 

In Transactionele Analyse bieden wij 
verschillende opleidingstrajecten ter 
voorbereiding op het door EATA en 
ITAA erkende internationale examen 
voor geCertifi ceerd Transactioneel 
Analyst (CTA). 

De tweejarige basisopleiding Persoonlijke 
ontwikkeling en professionele commu-
nicatie leidt op tot Enneagram-, TA- en 
NLP-practitioner. In deze opleiding 
bieden wij onze vier stromingen gecom-
bineerd aan. Afh ankelijk van jouw 
ontwikkelbehoefte, kun je ook een keuze 
maken voor één stroming. Alle trainin-
gen en opleidingen zijn los te volgen, 
tenzij anders aangegeven. Je kunt je ook 
door ons laten adviseren over wat het 
beste bij jou past.

CTA Examentraining (pag.12)

Masteropleidingen (pag.10-11)

Practitioneropleidingen (pag.6-8)

Korte trainingen (pag.14-25)

Thema's
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TA-practitioner

Masteropleiding Counseling & Coaching
Enneagram en Transactionele Analyse

Opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie
Enneagram, Transactionele Analyse en NLP

Masteropleiding Transactionele Analyse

Kopstudie gecertifi ceerd Transactioneel Analist (CTA)
CTA Examentraining

16 dagen 16 dagen

10 dagen

8 dagen

Enneagram

1. 
Introductie Enneagram

1. 
Transactionele Analyse (101) De kracht van NLP

1. 
Familieopstellingen

2. 
Enneagrampanelavonden 

3. 
E-learning Enneagram 

2. 
E-learning 

Eff ectief communiceren met 
Transactionele Analyse

3. 
Leiderschap en 

groepsdynamica

4. 
Leiderschap en 

organisatieontwikkeling

2. 
Werken met familieopstellingen 

in individuele begeleiding

Transactionele Analyse NLP Familie- en 
organisatieopstellingen

36 dagen

Ons opleidingsgebouw
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Enneagram-, TA- en NLP-practitioner
Deze erkende opleiding combineert vier bekende en doeltreff ende 
psychologische stromingen en is daarmee uniek in Nederland. In twee 
jaar word je opgeleid tot Enneagram-, TA- en NLP-practitioner en leer je 
de basis van familieopstellingen kennen. Tijdens de tweejarige op-
leiding 'Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie' maak 
je wezenlijke veranderingen door en ga je anders in het leven staan. 

In dit bijzondere proces leer je jezelf diepgaand kennen, voorbij je blinde 
vlekken. Je leert jezelf en anderen écht begrijpen, omdat je drijfveren, 
levenspatronen en onderstromen in de communicatie leert herkennen. 
Het samenwerken en -leven worden begrijpelijker en eenvoudiger. 
Je gaat lekkerder in je vel zitten, waardoor je spontaner, fl exibeler en 
gelukkiger wordt. 

Basis- en 
practitioner-
 opleidingen

professionele communicatie
Persoonlijke ontwikkeling en

Paul Martin, tv-producent/gespreksleider

‘Een fantastische ontdekkingsreis, waarin ik dichter bij mezelf ben gekomen dan ik ooit 
tevoren had kunnen bedenken. Hierdoor heb ik veel inzicht gekregen in hoe ik contact 
maak met anderen. Dit heeft een grote verandering teweeggebracht in mijn werk- en 
sociale leven. In een veilige leeromgeving met goede persoonlijke begeleiding om deze 
ontdekkingsreis stap voor stap te ervaren. Ik kom er als herboren uit!’
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Ook krijg je handige tools aangereikt om mensen professio-
neel te begeleiden en/of effectiever aan te sturen. Kortom, 
een zeer complete opleiding waarbij je een flinke sprong 
maakt in je persoonlijke ontwikkeling én professionele 
communicatie.

Voor erkenning van onze opleidingen lees meer op  
bladzijde 34. 
  
Download de uitgebreide brochure van deze  
opleiding op corael.nl

Duur: 2 jaar, per jaar 8 blokken van 2 dagen en 6 dagdelen 
Start: vrijdag/zaterdaggroep: 25 september 2020  
Doordeweekse dagen: 24 november 2020 
Investering: € 2.975,- per jaar

Judith, trainer/coach 

‘Een prachtige opleiding. Juist de combinatie 
van Enneagram, Transactionele Analyse, NLP en 
Familieopstellingen maakt ’t enorm krachtig. Hierdoor 
krijg je vanuit verschillende invalshoeken en metho-
dieken zicht op je eigen gedrag en dat van de ander. 
En daarbij ook voldoende handvatten om patronen te 
doorbreken, écht te veranderen dus!’ 
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Basis- en practitioneropleidingen

Basiskennis en -vaardigheden  
Verloopt communicatie met anderen weleens lastig en wil 
je ontdekken wat er nu precies gebeurt? Of wil je als ouder, 
begeleider of leidinggevende meer inzicht in communicatie-
patronen en tools om mensen beter te begeleiden of aan 
te sturen?

Deze eenjarige opleiding Transactionele Analyse leidt op 
tot TA-practitioner. De opleiding geeft je inzicht in gedrag 
en gedragspatronen, in bewuste en onbewuste interacties 
tussen jou en de ander en de oorzaak daarvan. En… je 
leert hoe je dit kunt veranderen.

Tijdens deze opleiding leer je drijfveren en onderstromen 
in de communicatie herkennen en beïnvloeden. Hierdoor 
ga je jezelf en anderen beter begrijpen, wat samenwerken 
makkelijker maakt. Ook leer je mensen beter te begeleiden 

of eff ectiever aan te sturen. Je ontdekt wat er gebeurt 
in communicatie, wat je tegenhoudt om iemand aan te 
spreken of feedback te geven of wat weerstand oproept 
wanneer jij iets initieert.

Kortom, een praktische opleiding waarin je inzicht in jezelf 
en je communicatie krijgt, je beter leert samenwerken, 
begeleiden en problemen op te lossen. 

Download de uitgebreide brochure van deze 
opleiding op corael.nl

Practitioneropleiding
Transactionele Analyse

Duur: 8 dagen
Start: 9 maart 2020, 30 september 2020, 15 februari 2021
Investering: € 1.450,-

Voor verschillende opleidingen gelden 
vroegboekkortingen. Kijk op corael.nl
voor de voorwaarden.
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Erik, interim professional

‘Zeer waardevolle opleiding met leerstof die 
meteen toepasbaar is in de praktijk!’
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Master-
opleidingen

Professionele communicatie  
Wil je jezelf persoonlijk en professioneel verder ontwikkelen in de 
Transactionele Analyse (TA) of je begeleidingswerk verdiepen? 
Wil je leren duiden wat er op detailniveau gebeurt in je communicatie? 
Met de TA-theorie en -methode kun je de communicatie (transacties) 
tussen mensen analyseren en miscommuni-catie en verwarringen 
verhelderen. Hierdoor leer je eff ectiever communiceren, begeleiden 
en leidinggeven.

In de Masteropleiding Transactionele Analyse specialiseer je je in de TA 
en leer je het totale basisprogramma van de TA en de TA-principes en 
-technieken grondig kennen en toepassen. De TA is de belangrijkste 
richting binnen de sociale psychologie die zowel praktische toepas-
baarheid als grote diepgang met elkaar weet te combineren. Het 
TA-gereedschap geeft buitengewoon krachtige handvatten om mensen 
aan te sturen of te begeleiden. Een noodzakelijke basis voor manage-
ment-, trainings- en begeleidingswerk. 

Deze opleiding is erkend door de International Transactional Analysis 
Association (ITAA) en de European Association for Transactional Analysis 
(EATA).

Download de uitgebreide brochure van deze opleiding op corael.nl

Boudewijn, 
regiomanager

‘Ik heb geleerd 
TA-concepten in 
te zetten in mijn 
rol als leiding-
gevende waar-
door ik minder 
vanuit hiërarchie 
en meer vanuit 
contact kan 
leidinggeven.’ 

Masteropleiding
Transactionele Analyse

Duur: 8 blokken van 
2 dagen
Start: 27 oktober 2020
Investering: € 2.850,-
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Counseling en Coaching
met Enneagram en TA 

Masteropleiding

Zelf mensen begeleiden met Enneagram 
en TA
Zoek je een coach- of counselingopleiding die jou op een 
praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de 
kern te raken? Wil je voorbereid zijn op de valkuilen die 
met de meeste begeleidingsprocessen gepaard gaan? 
Met de kennis van het Enneagram haal je snel de kern 
van het probleem naar boven en met de inzichten van de 
Transactionele Analyse leer je heel precies werken vanuit 
een helder kader. Je leert doelgericht te werken vanuit het 
hier en nu en minder snel mee te gaan met weerstand. In 
deze ervaringsgerichte en erkende masteropleiding leer je 
elk Enneagramtype grondig kennen en concrete interven-
ties toe te passen in begeleiding. Je krijgt daarbij inzicht in 
de ongezonde aspecten van de Enneagramtypen vanuit de 
klassieke psychopathologie (DSM-V). Deze invalshoek geeft

Download de uitgebreide brochure van deze  
opleiding op corael.nl

ook extra diepgang juist wanneer begeleidingsprocessen 
stagneren. In een tijdsbestek van één jaar maak je je op 
een degelijke manier onmisbare coachings- en counselings-
vaardigheden eigen om in te kunnen zetten bij veran-
deringswerk in je rol als coach, counselor, begeleider of 
manager. 

 

 

 
'In deze opleiding heb ik geleerd naar mezelf te kijken 
en dat te gebruiken in de coachgesprekken met mijn 
client. Ik heb ook geleerd bewust te worden van wat 
de client bij mij oproept en hoe ik dit kan gebruiken om 
mijn client inzicht in zijn/haar patronen te geven. Heel 
leerzaam!

Duur: 8 blokken van 2 dagen 
Start: 2 oktober 2020 
Investering: € 2.950,-
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Masteropleidingen
Voor verschillende opleidingen gelden 
vroegboekkortingen. Kijk op corael.nl
voor de voorwaarden.

Denk je er weleens aan om het internationale TA-examen 
(CTA) te gaan doen? Of wil je uitzoeken of dit examen voor 
jou te doen is? De kopstudie CTA biedt je een gedegen 
voorbereiding op dit internationale TA-examen. 

Je krijgt uitleg en oefening in het schriftelijk en monde-
ling examen, de criteria en de weg hiernaartoe. En er is 
ruim aandacht voor het bijspijkeren van onderwerpen die 
tot nu toe voor jou nog onderbelicht zijn gebleven in je 
TA-opleiding. 

In deze opleiding stimuleren we de inbreng van je eigen 
(supervisie)vragen en de praktische toepasbaarheid. Ook is 
er ruimte voor jouw persoonlijke vragen.

Waar mogelijk werken we met ervaringsgerichte oefenin-
gen die afgewisseld worden met korte stukjes theorie.

Download de uitgebreide brochure van deze 
opleiding op corael.nl

Duur: 10 dagen
Start: 29 september 2020
Investering: € 2.100,-

Een gedegen voorbereiding op het internationale CTA-examen

Transactioneel Analist
Kopstudie gecertifi ceerd

(CTA)

‘Zinvolle opleiding waardoor ik veel bewuster ben 
geworden waar ik voor kom te staan in de voor-
bereiding naar het CTA-examen. En heel leerzaam, 
bijvoorbeeld door regelmatig uitgedaagd te worden 
TA-concepten aan de groep uit te leggen en daarop 
bevraagd te worden.’
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Trainingen

Meer weten over jouw 
kenmerkende patronen? 
Doe de test op: TAsite.nl

Inzicht in gedrag en communicatie
Hoe verander je die moeizame communicatie met bijvoorbeeld je collega? 
Hoe komt het dat je steeds opnieuw belandt in dezelfde soort situaties? 
In contact met anderen komen we onszelf tegen. We lopen tegen onze 
eigen onvermogens aan zonder te beseff en wat de dieperliggende 
oorzaak hiervan is. 

De tweedaagse training Transactionele Analyse geeft je hierop antwoord, 
geeft je inzicht in gedrag en gedragspatronen en leert je hoe je deze 
kunt veranderen. Aan bod komen onder andere Ouder-, Volwassene- en 
Kindrollen, transacties en psychologische Spelen in de communicatie, die 
helder maken wat er gebeurt tussen mensen onderling. Een aanbeveling 
voor wie met mensen leeft en werkt en via heldere concepten inzicht wil 
krijgen in de psychologische achtergronden.

Deze training is erkend door de International Transactional Analysis 
Association (ITAA) en de European Association for Transactional Analysis 
(EATA).

Duur: 2 dagen
Data: 25 en 26 maart 2020; 8 en 9 juni 2020; 
22 en 23 september 2020; 10 en 11 november 2020; 
4 en 5 februari 2021; 29 en 30 april 2021; 23 en 24 juni 2021
Investering: € 325,- 

analyse
Transactionele

(101)

‘Ik heb geleerd 
waar mijn kracht 
en mijn zwaktes 
liggen in commu-
nicatie met 
anderen en hoe 
ik het eff ectiever 
kan doen. Trainer 
heeft een pret-
tige stijl, neemt 
voldoende tijd, 
creëert diepgang 
en belangrijk: ook 
af en toe een 
lolletje.’  
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Transactionele Analyse
Supervisie vanuit

Data: op afspraak

Nascholing na TA-opleiding
Werk je als begeleider, trainer of manager en heb je behoefte aan 
regelmatige reflectie op je werk? 

Met onze TA-supervisie kun je thema’s onderzoeken, problemen 
uitwerken, nieuwe inspiratie opdoen of je opgedane kennis actueel 
houden. 

CTA-examen, voor wie nog verder wil… 
Wil je je verder specialiseren in Transactionele Analyse (TA)? Sneller 
doorzien wat er gebeurt in communicatie of wil je je professioneel 
en internationaal scholen? Dan kun je opgaan voor het internationaal 
gecertificeerd Transactioneel Analist (CTA) examen. 

Supervisie kun je ook gebruiken om begeleid te worden naar dit offi-
ciële internationale CTA-examen*. De supervisie is dan onder andere 
gericht op het maken van je schriftelijke en mondelinge examen.

Onze supervisie wordt gegeven door een erkende TA- supervisor. Wij 
geven supervisie individueel of in kleine groepen.

*Dit examen is erkend door de 
European Association of Transactional 

Analysis (EATA) en de International 
Transactional Analysis Association 

(ITAA).
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Vanuit TA-perspectief 
In deze training onderzoek je hoe het leiderschap de groepsdynamica binnen een 
organisatie beïnvloedt. We maken gebruik van de Transactionele Analyse (TA), een 
eff ectieve methode om menselijke interacties te ontrafelen.

Je leert veelvoorkomende groepsdynamische patronen herkennen. Vervolgens ga je 
praktisch aan de slag met oefeningen en komen situaties uit de eigen beroepspraktijk 
aan bod. Je leert doelgerichte interventies voor je eigen organisatie of team; 
bijvoorbeeld hoe je mensen kunt begeleiden in het beter omgaan met spannende, 
confronterende of nieuwe ervaringen in hun werk. Als er meer verbinding en cohesie 
ontstaat tussen teamleden onderling, komt dit de organisatiedoelen ten goede.

TA is een krachtige methode om de autonomie en zingeving van mensen te bevorde-
ren en je ontdekt welke rol systemisch leiderschap daarin kan spelen.

Deze training is bedoeld als eerste kennismaking met de TA-kijk op organisaties en 
leiderschap.

Duur: 2 dagen
Data: 16 en 17 april 2020; 30 en 31 maart 2021
Investering: € 420,- 

   groepsdynamica 
Leiderschap en

Trainingen
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Transactionele Analyse in de werkpraktijk
Wil je meer zicht krijgen op de onderstromen in je organisa-
tie? De ineffi  ciënte patronen in communicatie, leidinggeven 
en samenwerking ontdekken? Deze kunnen ontwikkelen 
naar meer autonomie voor de betrokkenen en gezondheid 
en groei voor je organisatie? 

In deze 6-daagse training komen vragen aan bod zoals:
• Waarom voelen sommige medewerkers zich verloren op 

het werk? Wat maakt dat organisaties log functioneren 
en er een gebrek aan verbinding en zingeving is?

• Hoe komt het dat veel veranderprojecten in organisaties 
op de lange termijn mislukken?

• Wat kunnen we leren van Transactionele Analyse (TA) 
over soorten groepen, teamdynamiek, rollen, bedrijfs-
cultuur en organisatiestructuren?

Met deze training krijg je meer inzicht, houvast en concrete 
tools om groeps-en organisatieontwikkeling te begrijpen 
en concreet te begeleiden. Vanaf analyse, contractering tot 
acties en evaluatie. We besteden ook aandacht aan 
waardengericht ondernemen, veranderprogramma’s en 
reputatievraagstukken in organisaties. 

Deze training is voor mensen die in of met organisaties 
werken en meer willen weten over doelgericht werken in 
groepen en organisaties.

Duur: 6 dagen
Data: 28 en 29 januari, 11 en 12 maart, 6 en 7 april 2021
Investering: € 1200,- 

organisatieontwikkeling
Leiderschap en

O

V

K

Nieuw!
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Inzicht in drijfveren 
Hoe komt het dat anderen gemakkelijk door het leven lijken 
te stappen en jij daar zoveel moeite voor moet doen? Dat 
jij je altijd verantwoordelijk voelt en moeite hebt om voor 
jezelf te kiezen? Dat je zo druk bent en onrust je leven 
bepaalt? Dat je het lastig vindt om anderen toe te laten in 
je leven? Of dat je vaak twijfelt terwijl anderen zo zelfver-
zekerd lijken? Hoe komt het dat het bij jou zo werkt en bij 
de ander heel anders?

De wijsheid van het Enneagram geeft je antwoorden. Het 
Enneagram laat je de strategieën zien waarom we doen 
zoals we doen en hoe deze strategieën onze houding en 
communicatie met anderen beïnvloeden. 

Het geeft je diepgaande kennis over de verschillende 
karakters en de onbewuste drijfveren en basisovertuigin-
gen. Het geeft inzicht in ons ego en hoe we ons vastzetten 
in onze overtuigingen 
en gedragingen. 

Deze kennis en inzichten bieden ruimte voor groei waar-
door we onze kwaliteiten kunnen gebruiken en in staat zijn 
om onszelf op een dieper niveau met anderen te verbin-
den. Dé basis om eff ectiever samen te werken en te leven, 
te coachen, adviseren, leiding te geven of om mensen te 
begeleiden.

Duur: 2 dagen
Data: 30 november en 1 december 2020; 21 en 22 juni 2021
Investering: € 325,-

Enneagram
Introductie

Rick, 
regiomanager

‘In een zeer korte tijd een diep inzicht in 
het enneagram gekregen! En dat in een 
fi jne vertrouwde setting. Aanrader!’

Wil je een eerste indruk van je 
enneagramtype? Doe de test 
op: enneagramsite.nl

Trainingen
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Diepgaande kennis over jezelf en anderen
Zijn er meer mensen die denken en handelen zoals ik? Wat gaat er eigenlijk om in 
anderen? Ieder mens is expert op het gebied van zijn of haar eigen Enneagramtype. 
Een panelavond is dé gelegenheid om de verschillende Enneagramtypen van nabij te 
leren kennen. Je krijgt namelijk de mens achter de mens te zien. 

Een panel bestaat uit drie of vier mensen van hetzelfde type. Tijdens zo’n avond 
worden twee of drie panels geïnterviewd over thema's die per type als een rode 
draad door hun leven lopen. Zoals gedrag, motivaties, kwaliteiten, valkuilen en levens-
visie. Een bijzondere ervaring waarbij de panelleden zich open en kwetsbaar opstellen, 
intieme, pijnlijke en soms ontroerende ervaringen delen. Deze avonden geven je een 
unieke kans om je kennis over jezelf, anderen en de Enneagramtypen te vergroten. 

Data: 11 januari 2021 (type 2, 4), 
25 januari 2021 (type 1, 7), 
15 maart 2021 (type 5, 8), 
29 maart 2021 (type 3, 6, 9)
Investering: € 150,- voor 4 avonden, losse avonden € 35,- 
en de laatste avond € 45,-

panelavonden
Enneagram

Enneagramtype-interview 
Welk type heb je?
Wat zijn de dieperliggende redenen en 
motivaties achter jouw gedrag? Het 
Enneagram geeft je hier snel en doel-
treff end inzicht in. Een gecertifi ceerd 
Enneagramtrainer kijkt niet alleen naar 
voorkeuren en gedrag, maar vooral naar 
jouw specifi eke drijfveren en motivatie. Je 
krijgt een aantal vragen over jouw redenen 
om de dingen te doen zoals je die doet. 
Door de manier van vragen en je eigen 
antwoorden word je je bewust van de 
thema’s die in jouw leven spelen. Daarmee 
krijg je een beeld van jouw Enneagramtype.
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Trainingen

Doelgerichter en eff ectiever communiceren
Hoe werken jouw denkpatronen, je taalgebruik en hoe beïnvloeden 
deze elementen jouw gedrag en communi-catie? NLP gaat over deze 
wisselwerking. Tijdens de driedaagse ervaringsgerichte training leer je 
de basisprincipes van NLP. Je leert kijken naar jouw manier van commu-
niceren èn hoe je deze doelgericht en eff ectief kunt veranderen. Je 
ontdekt onder andere met welke fi lters en overtuigingen je naar de 
wereld kijkt en hoe je je eff ectiever af kunt stemmen op de ander.

Duur: 3 dagen
Data: 10, 11 en 22 juni 2020; 15, 16 en 22 oktober 2020; 
10, 11 en 28 juni 2021
Investering: € 525,-

van
De kracht

NLP

Hetty, coördinator en trainer (niet op foto)

‘De training heeft mij geleerd dat mijn 
denken en mijn kijk op anderen mijn 
gedrag beïnvloedt. Anders denken brengt 
mij dat ik anders kan kijken. En iets nega-
tiefs kan ombuigen in iets positiefs.’
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Trainingen

Ouderboodschappen en impasses 
doorbreken, krachtbronnen gebruiken 
Werk je als begeleider en wil je familieopstellingen in je 
individuele begeleiding toepassen? In deze training leer 
je de belangrijkste principes van familieopstellingen in 
begeleidingswerk en hoe je deze praktisch kunt toepas-
sen in je eigen werk. Waar nodig leggen we relaties met 
Transactionele Analyse. 

Ons systeem van herkomst, onze familie en de context 
waarin we opgroeien heeft grote invloed op hoe wij als 
mens geworden zijn. Het bepaalt in belangrijke mate hoe 

wij ons voelen en gedragen. Levensscripts (transgenera-
tionele scripts) worden van generatie op generatie onbe-
wust doorgegeven en in stand gehouden via verbale en 
non-verbale boodschappen, communicatie met onbewuste 
bijbedoelingen en psychologische spelen. Niet alleen van 
ouder naar kind, maar ook tussen broers en zussen. Deze 
familiescripts kun je doorbreken. 

In deze tweedaagse training leer je hoe je in individuele 
begeleidingsgesprekken ouderboodschappen en impasses 
kunt doorbreken en krachtbronnen uit vorige generaties 
kunt gebruiken met Familieopstellingen. 

Duur: 2 dagen 
Data: 6 en 7 oktober 2020 
Investering: € 375,-

Werken met
in individuele begeleiding

Familieopstellingen

Jan, trainer/therapeut

‘Deze training is een echte aanrader voor iedereen 
die in korte tijd de nodige handvatten wil krijgen 
om comfortabel één op één opstellingen te kunnen 
doen.’



23  

www.corael.nl 

Tr
ai

n
in

ge
n

Inzicht in familiepatronen en verbeteren 
van relaties
Vier op de tien relaties tussen ouders en volwassen kinde-
ren zijn niet harmonieus en van de broers en zussen heeft 
de helft weinig, slecht of geen contact. Dit blijkt uit onder-
zoek van socioloog Martijn van Hogerbrugge.

Wil je inzicht in jouw familiepatronen, een meer harmoni-
euze relatie met je familie of werken aan een persoonlijk of 
relationeel probleem? Familieopstellingen geven je zicht op 
oorzaken en patronen, ontwarren familieverstrikkingen en 
doen liefde weer stromen. 

Met een Familieopstelling zet je als deelnemer intuïtief 
plaatsvervangers (representanten) voor jezelf en je familie 
in de ruimte neer. Zo'n intuïtieve opstelling geeft de onder-
linge relaties en emotionele, energetische krachten weer 
die te maken kunnen hebben met een verstoorde dyna-
miek in jouw gezin van herkomst. De plaatsvervangers 
spreken hun gevoelens en gedachten uit.

In deze middag leer je de belangrijkste wetmatigheden in 
Familieopstellingen en krijg je zicht op patronen in je eigen 
familie. Per middag is er ruimte voor 3 opstellingen.

opstellingen
Familie-

Data: 18 mei 2020, 28 september 2020, 26 januari 2021
Investering: voor mensen die een opstelling inbrengen 
€ 125,-, voor representanten gratis 

‘Indrukwekkend! De opstelling heeft heel veel laten 
zien van mijn onbewuste thema’s!’
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Thuis of in verloren uurtjes Transactionele Analyse 
leren?
Je reageert steeds op die ene collega op een automatische manier en 
achteraf ben je daar niet tevreden over. Hoe verander je nu die moei-
zame communicatie? Hoe komt het dat je steeds opnieuw belandt in 
dezelfde soort situaties?

In de e-learning Eff ectief communiceren met Transactionele Analyse 
leer je online waarom je op een bepaalde manier reageert en wat dat 
kan losmaken bij de ander. En… je leert hoe je dit sterk kunt verbeteren.

In de e-learning worden de belangrijkste TA-begrippen en -concepten 
behandeld aan de hand van veel videomateriaal. Door middel van 
vragen en opdrachten maak je de vertaalslag naar je persoonlijke 
situatie.

De e-learning is 
opgedeeld in een kort 
inleidend college, een 
basis-cursus en een 
vervolgcursus.

Transactionele Analyse
Eff ectief communiceren

Duur: 8 uur
Investering: € 110,-
Je kunt de e-learning kopen op www.coraelacademie.nl

E-learning met

Deze e-learning is 
genomineerd voor 
de Europese 
Comenius EduMedia 
prijs 2017.

E-learning 

Jelle, operationeel manager 

‘Via fi lmpjes worden communicatiepatronen duidelijk gemaakt 
en heb ik handvaten gekregen om destructieve patronen te 
herkennen en te doorbreken. Als manager gebruik ik ook de 
fi lmpjes van de TA e-learning in onze organisatie. Ze zijn leuk om 
samen naar te kijken en vaak ontstaat al snel een dialoog over 
onze eigen patronen en herkenbare Spelen.’ 
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Deze e-learning is 
genomineerd voor de 
Europese Comenius 
EduMedia prijs 2018.

Figuur: De 9 typen van het Enneagram
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Je eigen drijfveren ontdekken met het 
Enneagram en leren over jezelf
In deze uitgebreide e-learning leer je aan de hand 
van veel videomateriaal de drijfveren van de negen 
Enneagramtypen kennen. Via de Enneagramtesten kun je 
ook je eigen Enneagramtype ontdekken.

Voor ieder Enneagramtype is een video van ongeveer 
30 minuten beschikbaar. In elke video komen drie mensen 
aan het woord die zich herkennen in dit Enneagramtype. Zij 
vertellen over hun eigen drijfveren en hoe het Enneagram 
ze heeft geholpen een beter inzicht te krijgen in zichzelf.

Het videomateriaal in deze e-learning is uniek en wordt 
gepresenteerd door Elly Voorend.

Duur: 8 uur 
Investering: € 95,-  
Je kunt de e-learning kopen op www.coraelacademie.nl

Enneagram
E-learning 

 
‘Ik heb de filmpjes waarin de verschillende ennea-
gramtypen aan het woord zijn, samen met mijn 
kinderen gekeken. Daarna hebben we hierover echt 
een práchtig gesprek met elkaar gehad!’
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Individuele trajecten
Je merkt in het dagelijks leven dat je regelmatig tegen bepaald gedrag, 
en tegen communicatie- en denkpatronen van jezelf aanloopt. Je komt 
er alleen niet uit. Wij houden je de spiegel voor en nodigen je uit om op 
een andere manier naar jezelf en je situatie te kijken. 

Dankzij inzicht in oude patronen kun je kiezen voor een eff ectievere 
strategie. Je wordt je bewust van de eff ecten van jouw manier van 
communiceren en contact maken. Deze bewustwording opent voor jou 
de weg naar verandering, waarbij wij je stimuleren te gaan experimen-
teren en oefenen met nieuw gedrag. Wij werken vanuit de positieve 
psychologie, waarbij het heden een belangrijkere rol speelt dan het 
verleden. In vijf tot tien sessies begeleiden we je op weg naar jouw 
doel. 

Voor bedrijven
Bij coachtrajecten voor organisaties bespreekt de medewerker zijn 
coachdoelen in een gezamenlijk gesprek met de leidinggevende en de 
coach. Daarna volgen circa vijf tot tien coachsessies. 

Na afl oop vindt een evaluatiegesprek plaats over het resultaat met 
de medewerker, de leidinggevende en de coach. In dit gesprek onder-
zoeken we gezamenlijk hoe de medewerker in de werkomgeving het 
nieuw geleerde gedrag kan inzetten en verfi jnen en hoe de leiding-
gevende deze medewerker hierin kan stimuleren. De medewerker 
geeft in de gesprekken zelf aan wat hij of zij hierover wil delen. 
De vertrouwelijkheid van de inhoud van het coachtraject staat bij 
ons voorop.

Coaching en 
counseling

Deepak Chopra

'Elke actie is een 
kracht, en de 
reactie keert met 
dezelfde kracht 
naar ons terug…
wat we zaaien 
zullen we oogsten.'

Coaching en
counseling
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Naar buiten brengen wat vanbinnen leeft
Oude pijn, overgevoeligheden, miskenningen of verlies 
kunnen de relatie schaden en de liefdesstroom blokkeren, 
met eenzaamheid, een machtsspel of te sterke controle-
drang tot gevolg. Relatiecoaching richt zich op het onder-
zoeken van patronen in je relatie en brengt de diepge-
wortelde wensen, behoeften en verlangens respectvol aan 
het licht. De partners worden gestimuleerd om zich uit te 
spreken naar elkaar. Om woorden te geven aan hun gevoe-
lens en gedachten en eerlijk tegen elkaar te zijn, zodat de 
liefde en energie weer kan gaan stromen.

Spiegelen, bewustworden, leren en 
ontwikkelen
Je hebt regelmatig last van bepaalde gedragingen, van 
je communicatie of je stijl van leidinggeven en je wilt dit 
onderzoeken met een ervaren coach. De management-
coach van Corael heeft zelf als interimmanager jarenlange 
ervaring met diverse leidinggevende functies en kan zich 
daardoor inleven in jouw positie. 

Hij is een klankbord, houdt de spiegel voor en nodigt uit om 
op een andere manier naar jezelf en de situatie te kijken. 
Dankzij inzicht in oude patronen kun je kiezen voor een 
effectievere strategie. De effecten van jouw manier van 
communiceren en contact maken zorgen voor bewust-
wording. Dit proces opent de weg naar verandering. In 
het eerste gesprek kijken we of het klikt en stellen we het 
coachdoel vast. In circa vijf tot tien sessies begeleiden we je 

naar dit doel.

Relatie-
coaching

Management-
coaching

Bert, directeur innovatie van een multinational

'Door de managementcoaching heb ik beter contact 
met mezelf en mijn omgeving gekregen. Mijn doelen 
zijn helder geworden en keuzes maken gaat me nu 
makkelijker af. Ook heb ik veel beter inzicht in mijn 
gedrag en het effect daarvan op anderen. Ik reageer nu 
echt anders naar mijn omgeving en zit veel lekkerder in 
mijn vel.'
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en

Bezieling
werkwijze

Onze passie
Met mensen werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling 
is onze grootste passie. De juiste snaar raken om met ieder mens de 
diepte te verkennen en zichtbare groei of soms regelrecht geluk mee te 
mogen ervaren. Dat is voor ons werken met bezieling.

Het is onze wens om jou deze ervaring te bieden waardoor je makke-
lijker en met meer compassie met jezelf en anderen kunt omgaan. 
Wij willen jou begeleiden bij het besef dat bewustworden van jezelf het 
grootste cadeau is.

Volg je hart én gebruik je hoofd

Bewustwording van drijfveren en verlangens, innerlijk weten, inzicht in 
communicatie, gedrag, overtuigingen en beperkingen helpen je ontdek-
ken dat communicatie vanuit het hart vele malen krachtiger is dan 
alleen vanuit het hoofd. 

Zorgvuldigheid bepaalt het resultaat van 
onze communicatie

Wij geloven dat echtheid, respect en zorgvuldigheid overwinnende 
factoren zijn. Dat vraagt actie. Als je de subtiliteiten en eff ecten van je 
communicatie ontdekt, ga je zorgvuldiger en respectvoller met elkaar 
om. Dit levert meer verbinding op. 
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Eenvoud is kracht

In eenvoud zit de kracht. Eenvoud verwijst naar on- 
gekunsteldheid en acceptatie. Als je jezelf accepteert zoals 
je bent, dan hoef je anderen niet meer te overtuigen of te 
bewijzen dat je iets waard bent. Oordelen en angsten kun 
je loslaten en je kwetsbaarheid én werkelijke kracht tonen. 
Dit noemen wij spirituele ontwikkeling. 

Dat gaat niet vanzelf. Acceptatie, autonomer, spontaner en  
authentieker worden vraagt aandacht én werk. 

Aandachtig zijn én meegaan in dit digitale tijdperk

Onze huidige maatschappij is sterk in beweging. De con-
tinue stroom van informatie leidt ons af van onze binnen-
wereld. Aandacht gaat verloren in de vele prikkels die  
dagelijks op ons afkomen. Wat is nu werkelijk belangrijk? 
Hoe kun je in deze snelle, onzekere maatschappij ook 
persoonlijk blijven groeien en je eigen autonomie ontwik-
kelen? Dit vraagt ruimte en veiligheid om je ervaringen  
te verwerken. 

Wat bieden we jou?

Wij bieden ruimte en veiligheid

Wij bieden je een veilige sfeer waarin je in alle rust en 
vertrouwen kunt onderzoeken wat er bij je speelt en de 
ruimte om te oefenen het anders te doen. We werken 
vanuit rust en met aandacht. 

Wij bieden de meest doeltreffende psycho-
logische stromingen waarmee je in korte tijd 
persoonlijk en professioneel een diepgaande én 
effectieve groei doormaakt

In ons werk combineren we vier krachtige psycholo- 
gische stromingen, waardoor we met de meest doel- 
treffende interventies direct op onbewuste lagen werken. 
Op deze manier kun je effectief je eigen onderzoek doen 
en je zowel persoonlijk, professioneel als ook spiritueel 
ontwikkelen.

We werken op een praktische manier, zodat je het geleerde 
direct in je werk en leven kunt toepassen. Je krijgt snel 
een krachtige basis van waaruit je verder kunt groeien en 
ontwikkelen. Mata Amritanandamayi Devi 

‘De hoogste opleiding is de kennis van jezelf’ 
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Wij werken persoonlijk

We werken met kleine groepen zodat we ons op iedereen 
afzonderlijk kunnen afstemmen, waardoor ieder zijn of haar 
persoonlijke ontwikkelstap kan maken. 

Wij stimuleren je naar buiten te brengen wat 
vanbinnen bij je leeft

Wij stimuleren je uitdrukking te geven aan wat je denkt en 
voelt. Hiermee laat je jezelf zien en krijg je meer contact 
met anderen. Door jezelf te uiten, nodig je de ander uit 
om op jou te reageren. Dit stimuleert je anders te denken 
over je eigen overtuigingen en oude patronen los te laten. 
Hierdoor ontstaat steeds meer contact en verbinding met 
jezelf én de ander. 

Wij stimuleren het leerproces in de groep: je leert 
ook van elkaar

In de groepen ontmoet je gelijkgestemden. Samen met hen 
leer je. We stimuleren groepsdynamische processen, zodat 
je gesteund en gestimuleerd door anderen in veiligheid 

kunt leren van elkaar. Het persoonlijke en directe contact 
vormt de basis van waaruit je leert en is tegelijkertijd een 
deel van het gereedschap. 

We plaatsen al deze leerprocessen in een theoretisch kader, 
waardoor je begrijpt wat er gebeurt in je communicatie en 
daar woorden aan kunt geven. 

Ons aanbod
Wij bieden opleidingen, vervolgopleidingen, trainingen 
en individuele begeleiding in persoonlijke, professionele 
en spirituele ontwikkeling. We combineren het persoon-
lijkheidsmodel van het Enneagram met Transactionele 
Analyse, NLP en Familieopstellingen. In al deze stromingen 
zijn wij gespecialiseerd.

We heten je van harte welkom bij Corael Opleidingen!
Elly Voorend en Piet van Haaster
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Handboek Enneagramtype-interview
Een praktische handleiding om je type te 
bepalen
De meest betrouwbare manier om te bepalen welk 
enneagramtype iemand heeft is het enneagramtype-
interview. Dit boek geeft een volledige handleiding voor het 
afnemen van zo’n type-interview. Bij iemand anders, als 
enneagramtrainer, maar ook om je eigen type te bepalen. 
Aan de hand van heldere vragenlijsten per enneagram-
type leer je op een overzichtelijke manier de kernthema’s 
van de verschillende enneagramtypen kennen. De vragen 
zijn voorzien van een uitgebreide uitleg, waardoor ook de 
minder ervaren enneagramtrainer een complete methode 
in handen heeft. Dit maakt andere boeken overbodig!

Prijs: € 34,90 exclusief verzendkosten

Kleine ego's, GROTE ZIELEN
Negen ego's blootgelegd met het 
Enneagram
Auteurs: Elly Voorend en Piet van Haaster

Kleine ego’s, grote zielen is een zeer compleet en vanuit de 
praktijk geschreven boek. Het biedt een toegankelijk, helder 
en genuanceerd overzicht van de negen Enneagramtypen. 
Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan de verschil-
len tussen introverte en extraverte typen, zodat variaties 
binnen elk Enneagramtype duidelijk worden en het makke-
lijker wordt om jezelf te herkennen in een Enneagramtype. 
Het boek is geschreven voor iedereen die in psychologie is 
geïnteresseerd.

Het boek heeft 267 pagina’s, een hard-
cover en illustraties van Arend van Dam. 
Een uitgave van Corael Opleidingen.

Prijs: € 29,90 exclusief verzendkosten

Boeken en kaarten

een praktische 
handleiding om je 

type te bepalen

Handboek
Enneagramtype

interview

Elly Voorend & Piet van Haaster

Elly Voorend &
 

Piet van H
aaster

Het enneagram is een model dat negen typen persoonlijkheden 
onderscheidt. Je enneagramtype zegt iets over jezelf, maar helpt je 
ook om anderen diepgaand te begrijpen.

De meest betrouwbare manier om te bepalen welk enneagramtype 
iemand heeft is het enneagramtype-interview. Dit boek geeft een 
volledige handleiding voor het afnemen van zo’n type-interview. Bij 
iemand anders, als enneagramtrainer, maar ook om je eigen type te 
bepalen. 

Aan de hand van heldere vragenlijsten per enneagramtype leer je op 
een overzichtelijke manier de kernthema’s van de verschillende en-
neagramtypen kennen. De vragen zijn voorzien van een uitgebreide 
uitleg, waardoor ook de minder ervaren enneagramtrainer een com-
plete methode in handen heeft. Dit maakt andere boeken overbodig!

Elly Voorend en Piet van Haaster hebben al ruim 30 jaar ervaring 
met het enneagram. Zij zijn de oprichters van Corael Opleidingen, 
dat trainingen, opleidingen en coaching verzorgt op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling. De auteurs schreven eerder Kleine ego’s, 
grote zielen (2011), een degelijk basisboek over het enneagram.

H
andboek

Enneagram
type interview

VAN HAASTER_Type_omslag_NIEUW.indd   1 02-09-19   10:38

K
leine ego’s,  grote zielen

E
lly Voorend

Piet van H
aaster

N
egen ego’s blootgelegd m

et het enneagram

Elly Voorend
Piet van Haaster

Kleine ego’s
Negen ego’s blootgelegd met het enneagram

GROTE ZIELEN
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Kijk eens in de spiegel van je ziel!
Enneagramkaarten
De Enneagramkaarten geven je snel en eenvoudig inzicht 
in de negen typen van het Enneagram. Eén kaart voor elk 
Enneagramtype met een illustratie, persoonlijke ervaring en 
overzicht van kenmerken. De kaarten zijn gebaseerd op het 
boek ‘Kleine ego’s, grote zielen - negen ego’s blootgelegd 
met het Enneagram’ van Elly Voorend en Piet van Haaster.

Prijs: € 12,50 exclusief verzendkosten

Transactionele Analyse in 
kaart gebracht
Kaartenset

Auteurs: Elly Voorend en Piet van Haaster

De set van 12 kaarten geeft een beschrijving van de 
meeste bekende concepten van de Transactionele Analyse, 
zoals: autonomie, egotoestanden, transacties, strooks en 
tijdstructurering, Spel, existentiële levensposities, script, 
miniscript, miskenning, ontwikkelingspsychologie en 
contracten.

Elke kaart bevat een tekening van Arend van Dam, een 
defi nitie en beschrijving van het betreff ende TA-concept.

Prijs: € 14,50 exclusief verzendkosten

De boeken en kaarten kun je bestellen bij 
Corael Opleidingen - info@corael.nlTransactionele Analyse

in kaart gebracht

9. Miniscript

3. Egotoestanden

3. Egotoestanden
2. Autonomie

1. Transactionele Analyse (TA) in kaart gebracht

12. Contracten12. Contracten

11. Ontwikkelingspsychologie

waarden-
structuur

identiteit

rolimitatie

autonomie

experiment

symbiose

(Levin, 1982)

11. Ontwikkelingspsychologie

(Levin, 1982)(Levin, 1982)10. Miskenning

6. Spel

4. Transacties

6. Spel

5. Strooks en tijdstructurering

11. Ontwikkelingspsychologie
11. Ontwikkelingspsychologie
11. Ontwikkelingspsychologie

8. Script

11. Ontwikkelingspsychologie

(Levin, 1982)10. Miskenning

11. Ontwikkelingspsychologie

7. Existentiële levensposities

Het OK-vierkant (Ernst, 1971) 

9x Enneagramtypes
9x Beschrijving
9x Illustratie

Kijk eens in de spiegel van je ziel.

Copyright © 2011 Corael Opleidingen - www.coreal.nl

Type 5: onder
zoeker

De wereld dringt zich aan mij op. Ik heb tijd en privacy nodig 

om na te kunnen denken en me op te laden.

‘Mensen ervaren mij als een kalm en rustig persoon. Ik kan goed luiste

ren en observeer liever dan dat ik me ergens in meng. Heftige discussies 

of emoties leiden af. In groepen beweeg ik me niet makkelijk en feestjes 

vermijd ik graag. Over koetjes en kalfjes praten is niets voor mij. Zonde 

van mijn tijd en het heeft geen doel. Ik benader

dat ik een gesprek voer over gevoelens en emoties. Ik wil graag iemand 

zijn die weet waar hij het over heeft. De behoefte om na te denken en 

alles te begrijpen ligt daaraan ten grondsla

me afstandelijk of arrogant. Anderen hebben hier meer last van dan ik. 

Ik vind het lastig als mensen aan me gaan trekken. Wanneer ik iets van 

mezelf moet laten zien of als er iets van me wordt verwacht, trek ik me liever terug. Hoewel ik me vanbinnen niet altijd zo 

voel, kan ik zelfverzekerd en zelfbewust overkomen. Mijn kwaliteit is dat ik goed kan analyseren, vooruitdenken en de zaken 

overzien. Ik voel me zeker wanneer het gaat over feiten en analyses. Soms is er te veel herrie om me heen, mensen kunnen zo 

druk zijn, zo aanwezig. Ik heb tijd en ruimte nodig om me af te zonderen, de dingen op een rijtje te zetten en me op te laden.’

1 

1. HerVorMer Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechani
sme

Volmaaktheid

Sereniteit

reactieformatie

Perfectie

Verleiding Verm
ijd
ing

‘t Leven is perfect inclusief 

onvolmaaktheden.

Volledige acceptatie van zichzelf en de

werkelijkheid, zonder oordeel.

Een andere uitingsvorm voor onaan-

vaardbaar gedrag kiezen.

Gedisciplineerd

Idealistisch

Betrouwbaar
Integer

  

kwaliteiten

2 

2. HeLPer Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechani
sme

eigen wil en vrijheid

nederigheid

onderdrukking

Helpen,

belangrijk

willen zijn

Verleiding Verm
ijd

ing

Overgave aan wat er gebeurt, 

vertrouwen dat in eigen behoeften 

wordt voorzien.

Geven zonder terug te verwachten.

Eigen behoeften en negatieve 

gevoelens.
Empathisch

Sociaal
Hartelijk

Behulpzaam  

kwaliteiten

3 

3. BereIker Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechani
sme

Hoop

eerlijkheid/opr
echtheid

Identificatie

Succes,

uitblinken

Verleiding Verm
ijd

ing

Dat het goed komt en je gewaardeerd 

wordt om wie je werkelijk bent.

Over wie je bent, wat je doet en ervaart.

Met ideale zelfbeeld.

Optimistisch

Gedreven

Doelgericht

Besluitvaardig  

kwaliteiten

4 

4. roMAnTICUS Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechani
sme

oorspronkelijkh
eid

evenwichtighei
d

Introjectie

Anders,

speciaal zijn

Verleiding Verm
ijd

ing

Vanuit verbinding met anderen je 

oorsprong vinden. Weten dat je erbij 

hoort.

Balans in emoties en ervaringen. 

Ervaren wat wel is in plaats van niet.

Innemen van gevoelens van anderen.

Fijngevoelig

Meelevend

Introspectief
Creatief

  

kwaliteiten

deugd

Afweermechani
sme

Afzondering

kennis

Verleiding Verm
ijd

ing

privacy, tijd en k

gevoelens.

Grote behoefte aan privacy om na te 

denken en op te laden.
Scherpzinnig

Leergierig

Beschouwend

Onafhankelijk  

kwaliteiten

6 

6. LoYALIST Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechani
sme

Geloof/vertrouw
en

Moed

Projectie

Veiligheid

Verleiding Verm
ijd

ing

In zichzelf, anderen en de wereld.

Ondanks het oordeel van de ander 

doen. Verantwoordelijkheid nemen.

Van eigen angstige gedachten op 

anderen. Alert
Loyaal

Verantwoordelijk

Betrouwbaar
  

kwaliteiten

7 

7. enTHoUSIAS
TeLInG Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechani
sme

Innerlijk werk

Soberheid

rationalisering

Plezier,
genot

Verleiding Verm
ijd

ing

De ervaring in het hier en nu is het 

leven zelf. Accepteren van beperkingen 

en pijn.

Keuzes maken en die uitvoeren in het 

hier en nu. Aanwezig in directe 

ervaring.

Kritiek of negatieve ervaringen 

wegpraten.
Spontaan

Nieuwsgierig

Charmant
Inventief

  

kwaliteiten

8 

8. LeIder Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechani
sme

Waarheid

onschuld

ontkenning

Macht,

sterk zijn

Verleiding Verm
ijd

ing

Eigen waarheid hoeft niet de echte 

waarheid te zijn.

Onbevangen openstaan voor wat er is, 

zonder controle of oordeel.

Wat het beeld van sterk en machtig zijn 

kan aantasten en de bal terugspelen.

Onafhankelijk

Actiegericht
Direct

Ruimhartig  

kwaliteiten

9 

9. VredeSTICH
Ter Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechani
sme

Liefde

daadkracht

Verdoving

Harmonie,

verbonden-
heid

Verleiding Verm
ijd

ing

De moeite waard om geliefd te zijn. 

Autonoom én verbonden kunnen zijn. 

Juiste actie voor zichzelf in plaats van 

mee stromen met de ander.

Van eigen wil en gevoelens van 

onbehagen.

Fixatie: Vleierij

Passie: Trots

Fixatie: Misleiding

Passie: IJdelheid

Fixatie: Melancholie

Passie: Nijd, afgunst

Fixatie: Twijfel

Passie: Angst

Fixatie: Plannen maken

Passie: Onmatigheid

Fixatie: Wraak

Passie: Lust

Fixatie:

Zelfveronachtzaming

Passie: Luiheid

Verdraagzaam
Intuïtief

Diplomatiek

Rustgevend  

kwaliteiten

Fixatie: Verongelijktheid

Passie: Woede

ergernis

eigen
behoeften

Falen

Alledaagsheid,

gewoon zijn

Leegte, 

niet weten

Verkeerd,

afwijkend 

gedrag 

Pijn

kwetsbaarheid,

zwakte

Conflict

Type 5: onder
zoeker

De wereld dringt zich aan mij op. I

om na te kunnen denken en me op te laden.

‘Mensen ervaren mij als een kalm en

ren en observeer liever dan dat ik m

of emoties leiden af. In groepen beweeg 

vermijd ik graag. Over koetjes en 

van mijn tijd en het heeft geen doel. Ik benader

dat ik een gesprek voer over gevoele

zijn die weet waar hij het over heeft. De 

alles te begrijpen ligt daaraan ten grondsla

me afstandelijk of arrogant. Anderen h

Ik vind het lastig als mensen aan me gaan 

mezelf moet laten zien of als er iets van m

voel, kan ik zelfverzekerd en zelfbewust 

overzien. Ik voel me zeker wanneer het gaa

druk zijn, zo aanwezig. Ik heb tijd en

Copyright © 2011 Corael Opleidingen - www.coreal.nl

Type 1: Hervormer

De wereld is niet perfect. Ik zet me in voor verbetering.
‘Ik zie mezelf als een evenwichtig en betrouwbaar mens. Iemand die 
‘Ik zie mezelf als een evenwichtig en betrouwbaar mens. Iemand die 
‘Ik zie mezelf als een evenwichtig en betrouwbaareerlijk en rechtvaardig in het leven staat en goed kan aangeven waar iets fout zit. Ik zie fouten onmiddellijk en ik heb een sterke behoefte om daarover iets te zeggen of er wat aan te doen. Dat is vaak heel confronterend voor anderen. Toch kan ik het niet laten om mensen te corrigeren. Ik voel me snel verantwoordelijk en zie meteen wat er moet 

corrigeren. Ik voel me snel verantwoordelijk en zie meteen wat er moet 
corrigeren. Ik voel me snel ver
gebeuren in een bepaalde situatie. Ik vertrouw daarbij op mijn eigen oordeel en ik ben daar moeilijk van af te brengen. Als ik eenmaal weet hoe het zit, dan kan ik dat overtuigend en beargumenteerd overdragen. In mijn verwachtingen van mezelf en anderen hanteer ik hoge normen en waarden. Hierin ben ik erg kritisch. ‘Het moet goed zijn.’ Ik wil altijd het beste leveren, maar het kan altijd beter, nog perfecter. Dat kost me ook veel energie. Soms zou ik wel nonchalant

minder aangepast en minder braaf. Ik kan me moeilijk ontspannen. Ik kan dat alleen wanneer alles gedaan is. Ik werk hard, 
neem mijn verantwoordelijkheid en doe mijn plicht. Vaak erger ik me aan mensen die dat niet doen en de kant
lopen. Ik blijf echter beleefd, ook als ik me irriteer.’

1 

1. Hervormer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

volmaaktheid

Sereniteit

reactieformatie

Perfectie

verleiding vermij
din

g

‘t Leven is perfect inclusief 
onvolmaaktheden.

Volledige acceptatie van zichzelf en de werkelijkheid, zonder oordeel.

Een andere uitingsvorm voor onaan-vaardbaar gedrag kiezen.

Gedisciplineerd
Idealistisch

Betrouwbaar
Integer

  
Kwaliteiten

2 

2. HeLPer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

eigen wil en vrijheid

Nederigheid

onderdrukking

Helpen,
belangrijk
willen zijn
verleiding vermij

din
g

Overgave aan wat er gebeurt, vertrouwen dat in eigen behoeftenwordt voorzien.

Geven zonder terug te verwachten.

Eigen behoeften en negatievegevoelens.

Empathisch
Sociaal

Hartelijk
Behulpzaam

  
Kwaliteiten

3 

3. BereIKer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Hoop

eerlijkheid/oprechtheid

Identificatie

Succes,
uitblinken

verleiding vermij
din

g

Dat het goed komt en je gewaardeerd wordt om wie je werkelijk bent.

Over wie je bent, wat je doet en ervaart.

Met ideale zelfbeeld.

Optimistisch
Gedreven

Doelgericht
Besluitvaardig

  
Kwaliteiten

4 

4. romANTICUS

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

oorspronkelijkheid

evenwichtigheid

Introjectie

Anders,
speciaal zijn

verleiding vermij
din

g

Vanuit verbinding met anderen je oorsprong vinden. Weten dat je erbij hoort.

Balans in emoties en ervaringen. Ervaren wat wel is in plaats van niet.

Innemen van gevoelens van anderen.

Fijngevoelig
Meelevend

Introspectief
Creatief

  
Kwaliteiten

5 

5. oNDerZoeKer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Alwetendheid

Niet-gehechtheid

Afzondering

Kennis

verleiding vermij
din

g

Vertrouwen dat de juiste kennis op het juiste moment aanwezig is.

Loslaten van vastklampen aan eigen privacy, tijd en kennis. Delen van gevoelens.

Grote behoefte aan privacy om na te denken en op te laden.

Scherpzinnig
Leergierig

Beschouwend
Onafhankelijk

  
Kwaliteiten

6 

6. LoYALIST

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Geloof/vertrouwen

moed

Projectie

veiligheid

verleiding vermij
din

g

In zichzelf, anderen en de wereld.

Ondanks het oordeel van de ander doen. Verantwoordelijkheid nemen.

Van eigen angstige gedachten op anderen.

Alert
Loyaal

Verantwoordelijk
Betrouwbaar

  
Kwaliteiten

7 

7. eNTHoUSIASTeLING

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Innerlijk werk

Soberheid

rationalisering

Plezier,
genot

verleiding vermij
din

g

De ervaring in het hier en nu is het leven zelf. Accepteren van beperkingen en pijn.

Keuzes maken en die uitvoeren in het hier en nu. Aanwezig in directe ervaring.

Kritiek of negatieve ervaringen wegpraten.

Spontaan
Nieuwsgierig

Charmant
Inventief

  
Kwaliteiten

8 

8. LeIDer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Waarheid

onschuld

ontkenning

macht,
sterk zijn

verleiding vermij
din

g

Eigen waarheid hoeft niet de echte waarheid te zijn.

Onbevangen openstaan voor wat er is,zonder controle of oordeel.

Wat het beeld van sterk en machtig zijn kan aantasten en de bal terugspelen.

Onafhankelijk
Actiegericht

Direct
Ruimhartig

  
Kwaliteiten

9 

9. vreDeSTICHTer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Liefde

Daadkracht

verdoving

Harmonie,
verbonden-

heid
verleiding vermij

din
g

De moeite waard om geliefd te zijn. Autonoom én verbonden kunnen zijn. 

Juiste actie voor zichzelf in plaats van mee stromen met de ander.

Van eigen wil en gevoelens van onbehagen.

Fixatie: Vleierij
Passie: Trots Fixatie: Misleiding

Passie: IJdelheid

Fixatie: Melancholie
Passie: Nijd, afgunst Fixatie: Gierigheid

Passie: Hebzucht Fixatie: Twijfel
Passie: Angst

Fixatie: Plannen maken
Passie: Onmatigheid Fixatie: Wraak

Passie: Lust Fixatie:
Zelfveronachtzaming
Passie: Luiheid

Verdraagzaam
Intuïtief

Diplomatiek
Rustgevend

  
Kwaliteiten

Fixatie: Verongelijktheid
Passie: Woede

ergernis
eigen
behoeften Falen

Alledaagsheid,
gewoon zijn Leegte, 

niet weten verkeerd,
afwijkend 
gedrag 

Pijn

Kwetsbaarheid,
zwakte Conflict

k heb tijd en privacy nodig 

 rustig persoon. Ik kan goed luiste

Opleidingen - www.coreal.nl

Type 3: Be
reiker

n gewaardeerd. Ik mag niet falen.

n zien wat ik doe en wat ik heb bereikt. 

n zien wat ik doe en wat ik heb bereikt. 

n zien wat ik doe en wat ik heb ber

l niet opvallend. Op de een of andere 

b een hekel aan mensen die negatief doen en mensen die 

iet linksom, dan rechtsom. Ik weet wat mijn doel is 

 een ander doel. Mijn omgeving klaagt wel eens dat ik te veel werk. 

1 

1. HerVOrM
er Schaduw

Hogere ide
e

Deugd

Afweermec
hanisme

Volmaakthe
id

Sereniteit

reactieform
atie

Perfectie

Verleiding Verm
ijd
in

g

‘t Leven is perfect inclusief 

onvolmaaktheden.

Volledige acceptatie van zichzelf en de 

werkelijkheid, zonder oordeel.

Een andere uitingsvorm voor onaan-

vaardbaar gedrag kiezen.
Gedisciplineerd

Idealistisch

Betrouwbaar

Integer
  

kwaliteiten

2 

2. HeLPer Schaduw

Hogere ide
e

Deugd

Afweermec
hanisme

eigen wil en vrijheid

Nederigheid

Onderdrukk
ing

Helpen,

belangrijk

willen zijn

Verleiding Verm
ijd
in

g

Overgave aan wat er gebeurt, 

vertrouwen dat in eigen behoeften 

wordt voorzien.

Geven zonder terug te verwachten.

Eigen behoeften en negatieve 

gevoelens. Empathisch
Sociaal

Hartelijk

Behulpzaam  

kwaliteiten

3 

3. Bereike
r Schaduw

Hogere ide
e

Deugd

Afweermec
hanisme

Hoop

eerlijkheid
/oprechthe

id

identificat
ie

Succes,

uitblinken

Verleiding Verm
ijd
in

g

Dat het goed komt en je gewaardeerd 

wordt om wie je werkelijk bent.

Over wie je bent, wat je doet en ervaart.

Met ideale zelfbeeld.

Optimistisch

Gedreven

Doelgericht

Besluitvaardig  

kwaliteiten

4 

4. rOMANT
iCUS Schaduw

Hogere ide
e

Deugd

Afweermec
hanisme

Oorspronke
lijkheid

evenwichti
gheid

introjectie

Anders,

speciaal zi
jn

Verleiding Verm
ijd
in

g

Vanuit verbinding met anderen je 

oorsprong vinden. Weten dat je erbij 

hoort.

Balans in emoties en ervaringen.

Ervaren wat wel is in plaats van niet.

Innemen van gevoelens van anderen.

Fijngevoelig

Meelevend

Introspectief

Creatief
  

kwaliteiten

5 

5. ONDerZ
Oeker Schaduw

Hogere ide
e

Deugd

Afweermec
hanisme

Alwetendhe
id

Niet-gehec
htheid

Afzonderin
g

kennis

Verleiding Verm
ijd
in

g

Vertrouwen dat de juiste kennis op het 

juiste moment aanwezig is.

Loslaten van vastklampen aan eigen 

privacy, tijd en kennis. Delen van 

gevoelens.

Grote behoefte aan privacy om na te 

denken en op te laden.
Scherpzinnig

Leergierig

Beschouwend

Onafhankelijk  

kwaliteiten

6 

6. LOYALiS
T Schaduw

Hogere ide
e

Deugd

Afweermec
hanisme

Geloof/ver
trouwen

Moed

Projectie

Veiligheid

Verleiding Verm
ijd
in

g

In zichzelf, anderen en de wereld.

Ondanks het oordeel van de ander 

doen. Verantwoordelijkheid nemen.

Van eigen angstige gedachten op 

anderen. Alert
Loyaal

Verantwoordelijk

Betrouwbaar
  

kwaliteiten

7 

7. eNTHOUS
iASTeLiNG Schaduw

Hogere ide
e

Deugd

Afweermec
hanisme

innerlijk werk

Soberheid

rationalise
ring

Plezier,

genot

Verleiding Verm
ijd
in

g

De ervaring in het hier en nu is het 

leven zelf. Accepteren van beperkingen 

en pijn.

Keuzes maken en die uitvoeren in het 

hier en nu. Aanwezig in directe 

ervaring.

Kritiek of negatieve ervaringen 

wegpraten. Spontaan

Nieuwsgierig

Charmant

Inventief
  

kwaliteiten

8 

8. LeiDer Schaduw

Hogere ide
e

Deugd

Afweermec
hanisme

Waarheid

Onschuld

Ontkenning

Macht,

sterk zijn

Verleiding Verm
ijd
in

g

Eigen waarheid hoeft niet de echte 

waarheid te zijn.

Onbevangen openstaan voor wat er is, 

zonder controle of oordeel.

Wat het beeld van sterk en machtig zijn 

kan aantasten en de bal terugspelen.

Onafhankelijk

Actiegericht
Direct

Ruimhartig  

kwaliteiten

9 

9. VreDeST
iCHTer Schaduw

Hogere ide
e

Deugd

Afweermec
hanisme

Liefde

Daadkrach
t

Verdoving

Harmonie,

verbonden-
heid

Verleiding Verm
ijd
in

g

De moeite waard om geliefd te zijn. 

Autonoom én verbonden kunnen zijn. 

Juiste actie voor zichzelf in plaats van 

mee stromen met de ander.

Van eigen wil en gevoelens van 

onbehagen.

Fixatie: Vleierij

Passie: Trots

Fixatie: Misleiding

Passie: IJdelheid

Fixatie: Melancholie

Passie: Nijd, afgunst

Fixatie: Gierigheid

Passie: Hebzucht

Fixatie: Twijfel

Passie: Angst

Fixatie: Plannen maken

Passie: Onmatigheid

Fixatie: Wraak

Passie: Lust

Fixatie:

Zelfveronachtzaming

Passie: Luiheid

Verdraagzaam
Intuïtief

Diplomatiek

Rustgevend  

kwaliteiten

Fixatie: Verongelijktheid

Passie: Woede

ergernis

eigen

behoeften

Falen

Alledaagsh
eid,

gewoon zijn

Leegte, 

niet weten

Verkeerd,

afwijkend 

gedrag 

Pijn

kwetsbaarh
eid,

zwakte

Conflict

r. Dat kost me ook veel energie. Soms zou ik wel nonchalanter willen zijn, 
n is. Ik werk hard, Vaak erger ik me aan mensen die dat niet doen en de kantjes ervan af 

Vaak erger ik me aan mensen die dat niet doen en de kantjes ervan af 
Vaak erger ik me aan mensen die dat niet doen en de kant

Schaduw

Gedisciplineerd
Idealistisch

Betrouwbaar
Integer

  
Kwaliteiten

Fixatie: Verongelijktheid
Passie: Woede

nderzoekerType 5: onder
zoeker

Type 3: Be
reiker

Succesvolle mensen worden gewaardeerd. Ik mag nie

‘Ik vind het belangrijk dat mensen zien wat ik doe en wat ik heb ber

l niet opvallend. Op de een of and

Transactionele Analyse
in kaart gebracht

9. Miniscript

3. Egotoestanden

3. Egotoestanden
2. Autonomie

1. Transactionele Analyse (TA) in kaart gebracht

12. Contracten12. Contracten

11. Ontwikkelingspsychologie

waarden-
structuur

identiteit

rolimitatie

autonomie

experiment

symbiose

(Levin, 1982)

11. Ontwikkelingspsychologie

(Levin, 1982)(Levin, 1982)10. Miskenning

6. Spel

4. Transacties

6. Spel

5. Strooks en tijdstructurering

11. Ontwikkelingspsychologie
11. Ontwikkelingspsychologie
11. Ontwikkelingspsychologie

8. Script

11. Ontwikkelingspsychologie

(Levin, 1982)10. Miskenning

11. Ontwikkelingspsychologie

7. Existentiële levensposities

Het OK-vierkant (Ernst, 1971) 

9x Enneagramtypes
9x Beschrijving
9x Illustratie

Kijk eens in de spiegel van je ziel.

1 

1. HerVorMer Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechanis
me

Volmaaktheid

Sereniteit

reactieformatie

Perfectie

Verleiding Verm
ijd
ing

‘t Leven is perfect inclusief 

onvolmaaktheden.

Volledige acceptatie van zichzelf en de

werkelijkheid, zonder oordeel.

Een andere uitingsvorm voor onaan-

vaardbaar gedrag kiezen.

Gedisciplineerd

Idealistisch

Betrouwbaar
Integer

  

kwaliteiten

2 

2. HeLPer Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechanis
me

eigen wil en vrijheid

nederigheid

onderdrukking

Helpen,

belangrijk

willen zijn

Verleiding Verm
ijd

ing

Overgave aan wat er gebeurt, 

vertrouwen dat in eigen behoeften 

wordt voorzien.

Geven zonder terug te verwachten.

Eigen behoeften en negatieve 

gevoelens.
Empathisch

Sociaal
Hartelijk

Behulpzaam  

kwaliteiten

3 

3. BereIker Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechanis
me

Hoop

eerlijkheid/opr
echtheid

Identificatie

Succes,

uitblinken

Verleiding Verm
ijd

ing

Dat het goed komt en je gewaardeerd 

wordt om wie je werkelijk bent.

Over wie je bent, wat je doet en ervaart.

Met ideale zelfbeeld.

Optimistisch

Gedreven

Doelgericht

Besluitvaardig  

kwaliteiten

4 

4. roMAnTICUS S

Hogere idee

deugd

Afweermechanis
me

oorspronkelijkh
eid

evenwichtighei
d

Introjectie

Anders,

speciaal zijn

Verleiding Verm
ijd

ing

Vanuit verbinding met anderen je 

oorsprong vinden. Weten dat je erbij 

hoort.

Balans in emoties en ervaringen. 

Ervaren wat wel is in plaats van niet.

Innemen van gevoelens van anderen.

Fijngevoelig

Meelevend

Introspectief
Creatief

  

kwaliteiten

deugd

Afweermechanis
me

Afzondering

kennis

Verleiding Verm
ijd

ing

gevoelens.

Grote behoefte aan privacy om na te 

denken en op te laden.
Scherpzinnig

Leergierig

Beschouwend

Onafhankelijk  

kwaliteiten

6 

6. LoYALIST Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechanis
me

Geloof/vertrouw
en

Moed

Projectie

Veiligheid

Verleiding Verm
ijd

ing

In zichzelf, anderen en de wereld.

Ondanks het oordeel van de ander 

doen. Verantwoordelijkheid nemen.

Van eigen angstige gedachten op 

anderen. Alert
Loyaal

Verantwoordelijk

Betrouwbaar
  

kwaliteiten

7 

7. enTHoUSIAS
TeLInG Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechanis
me

Innerlijk werk

Soberheid

rationalisering

Plezier,
genot

Verleiding Verm
ijd

ing

De ervaring in het hier en nu is het 

leven zelf. Accepteren van beperkingen 

en pijn.

Keuzes maken en die uitvoeren in het 

hier en nu. Aanwezig in directe 

ervaring.

Kritiek of negatieve ervaringen 

wegpraten.
Spontaan

Nieuwsgierig

Charmant
Inventief

  

kwaliteiten

8 

8. LeIder Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechanis
me

Waarheid

onschuld

ontkenning

Macht,

sterk zijn

Verleiding Verm
ijd

ing

Eigen waarheid hoeft niet de echte 

waarheid te zijn.

Onbevangen openstaan voor wat er is, 

zonder controle of oordeel.

Wat het beeld van sterk en machtig zijn 

kan aantasten en de bal terugspelen.

Onafhankelijk

Actiegericht
Direct

Ruimhartig  

kwaliteiten

9 

9. VredeSTICH
Ter Schaduw

Hogere idee

deugd

Afweermechanis
me

Liefde

daadkracht

Verdoving

Harmonie,

verbonden-
heid

Verleiding Verm
ijd

ing

De moeite waard om geliefd te zijn. 

Autonoom én verbonden kunnen zijn. 

Juiste actie voor zichzelf in plaats van 

mee stromen met de ander.

Van eigen wil en gevoelens van 

onbehagen.

Fixatie: Vleierij

Passie: Trots

Fixatie: Misleiding

Passie: IJdelheid

Fixatie: Melancholie

Passie: Nijd, afgunst

Fixatie: Twijfel

Passie: Angst

Fixatie: Plannen maken

Passie: Onmatigheid

Fixatie: Wraak

Passie: Lust

Fixatie:

Zelfveronachtzaming

Passie: Luiheid

Verdraagzaam
Intuïtief

Diplomatiek

Rustgevend  

kwaliteiten

Fixatie: Verongelijktheid

Passie: Woede

ergernis

eigen
behoeften

Falen

Alledaagsheid,

gewoon zijn

Leegte, 

niet weten

Verkeerd,

afwijkend 

gedrag 

Pijn

kwetsbaarheid,

zwakte

Conflict

Type 1: Hervormer
1 

1. Hervormer

Afw

volmaaktheid

Sereniteit

reactieformatie

Perfectie

verleiding vermij
din

g

‘t Leven is perfect inclusief 
onvolmaaktheden.

Volledige acceptatie van zichzwerkelijkheid, zonder oordeel.

Een andere uiting
vaardbaar gedrag kiezen.

2 

2. HeLPer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

eigen wil en vrijheid

Nederigheid

onderdrukking

Helpen,
belangrijk
willen zijn
verleiding vermij

din
g

Overgave aan wat er gebeurt, vertrouwen dat in eigen behoeftenwordt voorzien.

Geven zonder terug te verwachten.

Eigen behoeften en negatievegevoelens.

Empathisch
Sociaal

Hartelijk
Behulpzaam

  
Kwaliteiten

3 

3. BereIKer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Hoop

eerlijkheid/oprechtheid

Identificatie

Succes,
uitblinken

verleiding vermij
din

g

Dat het goed komt en je gewaardeerd wordt om wie je werkelijk bent.

Over wie je bent, wat je doet en ervaart.

Met ideale zelfbeeld.

Optimistisch
Gedreven

Doelgericht
Besluitvaardig

  
Kwaliteiten

4 

4. romANTICUS

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

oorspronkelijkheid

evenwichtigheid

Introjectie

Anders,
speciaal zijn

verleiding vermij
din

g

Vanuit verbinding met anderen je oorsprong vinden. Weten dat je erbij hoort.

Balans in emoties en ervaringen. Ervaren wat wel is in plaats van niet.

Innemen van gevoelens van anderen.

Fijngevoelig
Meelevend

Introspectief
Creatief

  
Kwaliteiten

5 

5. oNDerZoeKer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Alwetendheid

Niet-gehechtheid

Afzondering

Kennis

verleiding vermij
din

g

Vertrouwen dat de juiste kennis op het juiste moment aanwezig is.

Loslaten van vastklampen aan eigen privacy, tijd en kennis. Delen van gevoelens.

Grote behoefte aan privacy om na te denken en op te laden.

Scherpzinnig
Leergierig

Beschouwend
Onafhankelijk

  
Kwaliteiten

6 

6. LoYALIST

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Geloof/vertrouwen

moed

Projectie

veiligheid

verleiding vermij
din

g

In zichzelf, anderen en de wereld.

Ondanks het oordeel van de ander doen. Verantwoordelijkheid nemen.

Van eigen angstige gedachten op anderen.

Alert
Loyaal

Verantwoordelijk
Betrouwbaar

  
Kwaliteiten

7 

7. eNTHoUSIASTeLING

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Innerlijk werk

Soberheid

rationalisering

Plezier,
genot

verleiding vermij
din

g

De ervaring in het hier en nu is het leven zelf. Accepteren van beperkingen en pijn.

Keuzes maken en die uitvoeren in het hier en nu. Aanwezig in directe ervaring.

Kritiek of negatieve ervaringen wegpraten.

Spontaan
Nieuwsgierig

Charmant
Inventief

  
Kwaliteiten

8 

8. LeIDer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Waarheid

onschuld

ontkenning

macht,
sterk zijn

verleiding vermij
din

g

Eigen waarheid hoeft niet de echte waarheid te zijn.

Onbevangen openstaan voor wat er is,zonder controle of oordeel.

Wat het beeld van sterk en machtig zijn kan aantasten en de bal terugspelen.

Onafhankelijk
Actiegericht

Direct
Ruimhartig

  
Kwaliteiten

9 

9. vreDeSTICHTer

Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermechanisme

Liefde

Daadkracht

verdoving

Harmonie,
verbonden-

heid
verleiding vermij

din
g

De moeite waard om geliefd te zijn. Autonoom én verbonden kunnen zijn. 

Juiste actie voor zichzelf in plaats van mee stromen met de ander.

Van eigen wil en gevoelens van onbehagen.

Fixatie: Vleierij
Passie: Trots Fixatie: Misleiding

Passie: IJdelheid

Fixatie: Melancholie
Passie: Nijd, afgunst Fixatie: Gierigheid

Passie: Hebzucht Fixatie: Twijfel
Passie: Angst

Fixatie: Plannen maken
Passie: Onmatigheid Fixatie: Wraak

Passie: Lust Fixatie:
Zelfveronachtzaming
Passie: Luiheid

Verdraagzaam
Intuïtief

Diplomatiek
Rustgevend

  
Kwaliteiten

ergernis
eigen
behoeften Falen

Alledaagsheid,
gewoon zijn Leegte, 

niet weten verkeerd,
afwijkend 
gedrag 

Pijn

Kwetsbaarheid,
zwakte Conflict
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n gewaardeerd. Ik mag niet falen.

n zien wat ik doe en wat ik heb bereikt. 

n zien wat ik doe en wat ik heb bereikt. 

n zien wat ik doe en wat ik heb ber

l niet opvallend. Op de een of andere 

e. Ik hou niet van dik doen: “Kijk mij eens.” 

e. Ik hou niet van dik doen: “Kijk mij eens.” 

e. Ik hou niet van dik doen: “Kijk mij

d. Ik ben een serieuze harde werker, ver-ker, ver-ker, ver

n efficiënt. Ik overzie het geheel en zie snel 

n. Mijn neiging is om het zelf te doen. 

word ongeduldig als ik moet wachten. 

ls mensen zich afhankelijk opstellen of 

d ik tijdverspilling. Mijn tempo ligt 

chten, nietsdoen, je tijd verdoen, daar 

 hobby; iets neerzetten mijn kwaliteit. 

 hobby; iets neerzetten mijn kwaliteit. 

 hobby; iets neerzetten mijn kwaliteit

graag het beste laten zien. Ik heb een hekel aan mensen die negatief doen en mensen die 

en. Alles valt op te lossen, kan het niet linksom, dan rechtsom. Ik weet wat mijn doel is 

t, dan haak ik af en richt me op een ander doel. Mijn omgeving klaagt wel eens dat ik te veel werk. 

l. Wie doet het anders?’

1 

1. HerVOrM
er Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermech
anisme

Volmaakthe
id

Sereniteit

reactieform
atie

Perfectie

Verleiding Verm
ijd
ing

‘t Leven is perfect inclusief 

onvolmaaktheden.

Volledige acceptatie van zichzelf en de 

werkelijkheid, zonder oordeel.

Een andere uitingsvorm voor onaan-

vaardbaar gedrag kiezen.
Gedisciplineerd

Idealistisch

Betrouwbaar

Integer
  

kwaliteiten

2 

2. HeLPer Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermech
anisme

eigen wil en vrijheid

Nederigheid

Onderdrukk
ing

Helpen,

belangrijk

willen zijn

Verleiding Verm
ijd
ing

Overgave aan wat er gebeurt, 

vertrouwen dat in eigen behoeften 

wordt voorzien.

Geven zonder terug te verwachten.

Eigen behoeften en negatieve 

gevoelens. Empathisch
Sociaal

Hartelijk

Behulpzaam  

kwaliteiten

3 

3. Bereike
r Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermech
anisme

Hoop

eerlijkheid
/oprechthe

id

identificat
ie

Succes,

uitblinken

Verleiding Verm
ijd
ing

Dat het goed komt en je gewaardeerd 

wordt om wie je werkelijk bent.

Over wie je bent, wat je doet en ervaart.

Met ideale zelfbeeld.

Optimistisch

Gedreven

Doelgericht

Besluitvaardig  

kwaliteiten

4 

4. rOMANT
iCUS Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermech
anisme

Oorspronke
lijkheid

evenwichti
gheid

introjectie

Anders,

speciaal zi
jn

Verleiding Verm
ijd
ing

Vanuit verbinding met anderen je 

oorsprong vinden. Weten dat je erbij 

hoort.

Balans in emoties en ervaringen.

Ervaren wat wel is in plaats van niet.

Innemen van gevoelens van anderen.

Fijngevoelig

Meelevend

Introspectief

Creatief
  

kwaliteiten

5 

5. ONDerZ
Oeker Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermech
anisme

Alwetendhe
id

Niet-gehec
htheid

Afzonderin
g

kennis

Verleiding Verm
ijd
ing

Vertrouwen dat de juiste kennis op het 

juiste moment aanwezig is.

Loslaten van vastklampen aan eigen 

privacy, tijd en kennis. Delen van 

gevoelens.

Grote behoefte aan privacy om na te 

denken en op te laden.
Scherpzinnig

Leergierig

Beschouwend

Onafhankelijk  

kwaliteiten

6 

6. LOYALiS
T Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermech
anisme

Geloof/ver
trouwen

Moed

Projectie

Veiligheid

Verleiding Verm
ijd
ing

In zichzelf, anderen en de wereld.

Ondanks het oordeel van de ander 

doen. Verantwoordelijkheid nemen.

Van eigen angstige gedachten op 

anderen. Alert
Loyaal

Verantwoordelijk

Betrouwbaar
  

kwaliteiten

7 

7. eNTHOUS
iASTeLiNG Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermech
anisme

innerlijk werk

Soberheid

rationalise
ring

Plezier,

genot

Verleiding Verm
ijd
ing

De ervaring in het hier en nu is het 

leven zelf. Accepteren van beperkingen 

en pijn.

Keuzes maken en die uitvoeren in het 

hier en nu. Aanwezig in directe 

ervaring.

Kritiek of negatieve ervaringen 

wegpraten. Spontaan

Nieuwsgierig

Charmant

Inventief
  

kwaliteiten

8 

8. LeiDer Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermech
anisme

Waarheid

Onschuld

Ontkenning

Macht,

sterk zijn

Verleiding Verm
ijd
ing

Eigen waarheid hoeft niet de echte 

waarheid te zijn.

Onbevangen openstaan voor wat er is, 

zonder controle of oordeel.

Wat het beeld van sterk en machtig zijn 

kan aantasten en de bal terugspelen.

Onafhankelijk

Actiegericht
Direct

Ruimhartig  

kwaliteiten

9 

9. VreDeST
iCHTer Schaduw

Hogere idee

Deugd

Afweermech
anisme

Liefde

Daadkrach
t

Verdoving

Harmonie,

verbonden-
heid

Verleiding Verm
ijd
ing

De moeite waard om geliefd te zijn. 

Autonoom én verbonden kunnen zijn. 

Juiste actie voor zichzelf in plaats van 

mee stromen met de ander.

Van eigen wil en gevoelens van 

onbehagen.

Fixatie: Vleierij

Passie: Trots

Fixatie: Misleiding

Passie: IJdelheid

Fixatie: Melancholie

Passie: Nijd, afgunst

Fixatie: Gierigheid

Passie: Hebzucht

Fixatie: Twijfel

Passie: Angst

Fixatie: Plannen maken

Passie: Onmatigheid

Fixatie: Wraak

Passie: Lust

Fixatie:

Zelfveronachtzaming

Passie: Luiheid

Verdraagzaam
Intuïtief

Diplomatiek

Rustgevend  

kwaliteiten

Fixatie: Verongelijktheid

Passie: Woede

ergernis

eigen

behoeften

Falen

Alledaagsh
eid,

gewoon zijn

Leegte, 

niet weten

Verkeerd,

afwijkend 

gedrag 

Pijn

kwetsbaarh
eid,

zwakte

Conflict
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Erkenningen en accreditaties
• Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland 

(CPION) heeft Corael Opleidingen getoetst en 
opgenomen in het Centrale Register voor Kortdurend 
Beroepsonderwijs (CRKBO).

• De International Transactional Analysis Association 
(ITAA) en de European Association for Transactional 
Analysis (EATA) erkennen alle TA-onderdelen in onze 
opleidingen en trainingen. De opleiding Persoonlijke 
ontwikkeling en professionele communicatie, de 
Enneagramcoachopleiding en de Masteropleiding 
Transactionele Analyse vormen de basisopleiding voor 
het internationaal examen in Transactionele Analyse 
(Certified Transactional Analyst, CTA).

• De Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP) erkent 
de NLP practitionersopleiding die is geïntegreerd in 
de tweejarige opleiding 'Persoonlijke ontwikkeling en 
professionele communicatie'.

Onder meer de volgende beroepsverenigingen erkennen of 
accrediteren een aantal opleidingen en trainingen:

• Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden 
(LVPW)

• Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO)

• Registerplein, kwaliteitskeurmerk voor sociaal 
professionals

• Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Vergoeding ziektekostenverzekeraars
Enkele trainers van Corael staan geregistreerd als erkend 
psychosociaal therapeut en psychosociaal trainer door de 
Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW, 
aangesloten bij RBCZ). Hun individuele begeleiding kan in 
aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding door 
een groot aantal ziektekostenverzekeraars. Neem contact 
op met Corael Opleidingen, de beroepsvereniging en/of je 
zorg-verzekeraar voor meer informatie. 

Algemene informatie
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Trainers
De trainers van Corael hebben ieder hun eigen specialisa-
tie en invalshoek. Zij zijn psychotherapeutisch opgeleid en 
willen mensen inspireren om vanuit hun kracht te leven 
en te werken. Op corael.nl vind je meer informatie over 
hun achtergrond, hun specialisatie én hun persoonlijke 
inspiratiebron.

Algemene voorwaarden
Onze actuele algemene voorwaarden en privacybeleid vind 
je op corael.nl

Meer informatie
Op corael.nl vind je uitgebreide informatie over 
onze activiteiten en kun je je direct inschrijven. 
Neem contact met ons op via:

Corael Opleidingen

t: 030-2200355
e: info@corael.nl
w: corael.nl

Sociale media

  Volg ons op Twitter: @CoraelDeBilt

   
Volg ons op Facebook: Corael Opleidingen

Online Enneagraminformatie en Enneagramtest

Op Enneagramsite.nl vind je meer informatie over de 
verschillende Enneagramtypen. Ook kun je hier een test 
doen om een globale indicatie van je Enneagramtype te 
krijgen.

Online Transactionele Analyse (TA) informatie en TA-test

Op TransactioneleAnalyse.info vind je informatie over 
de verschillende TA-concepten en een test waarmee je 
inzicht krijgt in je veel gebruikte egotoestanden, drivers en 
injuncties.

Colofon
Foto’s: Enno Keurentjes (behalve pag. 7)
Vormgeving en illustraties: DymphDesign.nl
Redactie: Tantepluis.nl
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'Innerlijke vrijheid verwerven we niet 
door onze inspanningen, we verwerven 
haar door te zien wat waar is.'

Boeddha


