
 
STUREND SPELEN  
 
Docent: Miranda Dros  
 
 
 

Duur:  
1 dag  
 
 
Doelgroep:  

Trainingsacteurs  
 
 
 
Inhoud:  
 

In een optimale leersituatie krijgt een cursist de kans om vele facetten van zichzelf te laten zien en 
nieuwe vaardigheden uit te proberen. Acteurs kunnen daarin helpend zijn door niet alleen gebruik te 
maken van volgend spel maar ook door sturend spel.  
Door sturend spel kan de acteur het leereffect vergroten, verdiepen en versnellen .  
Dat wil zeggen:  
 

  Tijdens het spel nieuwe impulsen geven als de cursist vast loopt.  

  Nieuwe uitdagingen in het spel brengen als de cursist de situatie beheerst.  

  De leerdoelen van de cursist bewust op te roepen als rolpersonage.  

  Het spelen van korte lijnen waardoor in een scène verschillende aspecten aan bod kunnen 
komen van de cursist.  

 
De sturende speelwijze vraagt van een acteur om niet enkel en alleen op een gevoelsstroom te 
spelen maar daarnaast de scène te zien als een soort schaakspel.  
Ieder moment kiest de acteur bewust een nieuwe “zet” om de cursist te verleiden en prikkelen tot de 
inzet van ander of nieuw gedrag dat de interactie in goede banen zal leiden.  
 
 
Doelstellingen workshop:  
 
Na afloop van deze workshop:  

  Weet de acteur het verschil tussen volgend en sturend spelen.  

  Kan de acteur korte lijnen spelen en snel schakelen (zowel verbaal als non-verbaal).  

  Kan de acteur bewust gedrag/leerpunten oproepen.  

  Speelt de acteur gerichte feedback zodat de cursist nog tijdens het spel zijn gedrag kan 
veranderen en een succeservaring kan behalen  

  Weet de acteur zijn feedback af te stemmen op hetgeen hij in zijn spel heeft gedaan.  
 
Data: 
 
Op aanvraag 
 
 
 



Locatie:  
Willem Beukelsstraat 32, 1097 CT Amsterdam  
 
 
Kosten:  
€ 225,- p.p. BTW vrij  
 
LET OP: Als je je met iemand anders aanmeldt, is het € 190,- p.p. BTW vrij  
 
 
Interesse / Vragen / Inschrijven?  
 

Bel of mail: Edu-Act B.V. 020 - 684 65 20 / 020 488 49 17 / info@edu-act.nl 
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