
 
 

Introductieworkshop 
Trainingsacteren 
 
  
Inhoud en opzet  
 

In deze workshop ligt de nadruk op oefenen 

en uitproberen. Zoveel mogelijk oefenen om 

stap voor stap op effectieve wijze een 

rollenspel uit te voeren. Bij de oefeningen 

gaan we dus eerst doen en ervaren om te 

zien wat je daaruit kan leren. Daarnaast krijg 

je informatie waar trainingsacteurs voor 

kunnen worden ingezet en over de praktijk 

van alledag. 

Doelstellingen 

 

Aan het eind van de dag weet je wat het vak 

trainingsacteren inhoudt. Je weet o.a.: 

 welke soort trainingen en 

opdrachtgevers je kunt tegenkomen 

 hoe je spel als leermiddel kan 

inzetten  

 hoe je leerkansen kan bieden  

 hoe je leerdoelen kan 

oproepen/stimuleren  

 hoe je effectief feedback kunt geven 

 hoe je samenwerkt met een trainer 

 hoe je kan spelen vanuit een theorie: 

de Roos van Leary  

 En, tenslotte, je hebt inzicht of het 

vak wat voor je is.  

 
 

 
Doelgroep:  
 

 Acteurs die eerst willen weten of het vak 

bij ze past alvorens ze zich willen 

opgeven voor de Basisopleiding 

Trainingsacteur. 

 Trainers die meer willen weten over het 

trainingsacteren. 

 Andere geïnteresseerden. 

 
Programma 
 
10.00  Inloop 

10.15 Kennismakingsoefening 

Van observatie naar feedback 

Reageren als trainingsacteur 

12.30-13.15 Lunch 

13.15  Spelen op leerdoelen 

Feedback geven na het rollenspel 

Spelen vanuit de theorie: Roos van Leary 

16.45  Afsluiting en evaluatie 

 
 
Praktische informatie  
 
Dubbel E Acteerservice en Edu-Act.  
 
Acteursbureau Dubbel E Acteerservice (EE) is in 

1989 opgericht. Door de jaren heen heeft EE  

grote expertise opgebouwd in het uitvoeren en 

ontwikkelen van interactieve acteerwerkvormen.  

Daarnaast ging  EE in de loop der jaren ook 

steeds meer op aanvraag trainingen en 

workshops ontwikkelen voor opdrachtgevers. Dit  

resulteerde in 2008  in de oprichting van Edu-Act. 

Sindsdien ontwikkelt en verzorgt Edu-Act 

opleidingen, cursussen, workshops en trainingen. 

Al dan niet met de inzet van acteurs vanuit 

Dubbel E Acteerservice.  



In de workshops en trainingen laten we onze 

cursisten optimaal leren. Dit gebeurt vooral door 

ze te laten ervaren. We combineren didactisch 

bewustzijn en kennis van communicatie met 

theatraal vakmanschap. Desgewenst met humor 

en lichtheid, maar zeker met de deskundigheid 

en het respect waar de situatie om vraagt.  

 
Duur workshop  
 
1 dag van 10.00 tot 17.00 
 
Investering : € 165,-  
 
De genoemde kosten zijn per persoon en 

inclusief koffie en thee. De lunch is niet 

inbegrepen. Edu-Act heeft een BTW vrijstelling 

en er worden voor de workshops en cursussen 

dus geen BTW in rekening gebracht.  

 

LET OP: Als je je met iemand anders aanmeldt, is 

het  € 150,- p.p.  BTW vrij 

Ben je na deze workshop geïnteresseerd 

geraakt  om de “Opleiding Trainingsacteur en 

vervolgmodules” te volgen? Bij gebleken 

geschiktheid krijg je bij aanmelding hierbij de 

prijs van deze Introductieworkshop (  € 165,- ) 

retour. Voor informatie en voorwaarden kijk 

op “Opleiding Trainingsacteur en 

vervolgmodules”  

 
Data:  
 
Zie onder info en data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie: 
 
Al onze workshops en trainingen vinden plaats in 

ons eigen pand, 10 minuten lopen vanaf het 

Amstelstation. Adres:  

Willem Beukelsstraat 32 

1097 CT Amsterdam 

 
Groepsgrootte: 
 
Maximaal 8 cursisten. De workshop gaat door 

vanaf 4 cursisten. 

 
Docent: 
 
Floris van Hall 

Floris is full time werkzaam als trainer en 

trainingsacteur sinds 2007. Hij heeft Psychologie 

gestudeerd, een toneelopleiding gevolgd en 

vervolgens een trainingsacteurs- opleiding en een 

trainersopleiding gedaan. Hij heeft ervaring in 

het opleiden van trainingsacteurs, o.a. bij de 

Basis opleiding als gastdocent en als docent 

Trainingsacteren op de Hogeschool Rotterdam. 

 

 

 
 

 

 

 

Voor meer informatie kun je mailen naar  

Floris van Hall: f.vanhall@acteerservice.nl 
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