
 

 

 
Informatiebrochure Opleiding Acteur m/v  

in het Bedrijfsleven 

De arbeidsmobiliteit en ontwikkelingen in organisa-
ties hebben de afgelopen decennia een enorme 
vlucht genomen. Dat betekent dat mensen in orga-
nisaties zich blijven ontwikkelen en ook dat mensen 
zelf groei- en ontwikkelingsmogelijkheden zoeken 
om een goede positie te verkrijgen in de arbeids-
markt. Daarbij gaat het naast kennis in toenemende 
mate om vaardigheden, zoals communicatieve 
vaardigheden, beïnvloedingsvaardigheden, leiding-
gevende stijlen, het vermogen met verschillende 
soorten mensen om te gaan, en allerlei typen ge-

sprekken te kunnen voeren, zoals functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, ziekteverzuim-, sollicitatie- 
en slechtnieuwsgesprekken, onderhandelingen, ver-
gaderingen en bemiddelingsgesprekken.  

(Nieuw) gedrag kun je maar op één manier leren en 
dat is door het te doen: experimenteren en uitprobe-
ren. Om een realistische oefensituatie neer te kun-
nen zetten, is het inmiddels goed gebruik bij trai-
ningsbureaus en opleidingscentra voor het oefenen 
van gedrag een acteur in te schakelen. De acteur 
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Docenten 

Praktische informatie 

“Iedere cursusdag is een feest.”  
Johan, cursusjaar ’10-‘11 
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Dank voor uw interesse in de opleiding Acteur m/v1 in het 
Bedrijfsleven van WWLA. In deze brochure informeren wij 
u over de achtergrond, visie op en inhoud van de oplei-
ding; over de docenten en gastdocenten; de duur van de 
opleiding, de kosten en de locatie. Mocht u naar aanlei-
ding van deze brochure nog vragen hebben of interesse 
hebben in de aanmeldingsprocedure, dan nodigen wij u 
graag uit contact met ons op te nemen. U vindt alle con-
tactgegevens onder het kopje ‘Praktische informatie.’ 
1Omwille van de leesbaarheid is in deze brochure gekozen om overal waar 
zowel een man als vrouw kan worden bedoeld, te spreken in de mannelijke 
vorm. 

Deelnemers over de 
opleiding 
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Wat men moet leren doen, 
leert men door het te doen. 

Aristoteles 



 

 

Belbin karaktertypes hebben verschillende 
kwaliteiten en vullen elkaar aan. 

fungeert als het ware als ‘levend lesmateriaal.’ De deelnemer in 
de training kan in interactie met de acteur gedrag uitproberen, 
vaardigheden oefenen en reflecteren op het resultaat. Deze 
werkvorm: rollenspelen, is maar één van de vele mogelijkheden 
een acteur te gebruiken voor ontwikkelingsdoeleinden. Er zijn ook 
andere werkvormen: regiemodellen, spiegeltheater, acts, voor-
beeldscènes, mysteryguest, rolwissel, forumtheater. Er komen 
nog steeds nieuwe werkvormen bij. 

 

Achtergrond en visie 

De opleiding Acteur in het Bedrijfsleven van WWLA is ontwikkeld 
door de oprichters van WWLA, André Witbreuk en Loes Wouter-
son, allebei al bijna vijftien jaar met veel plezier werkzaam als 
acteur in het bedrijfsleven. Ze hebben dit vak in de praktijk ge-
leerd. Ze merkten daarbij twee dingen: 
• een goede opleiding zou zeker twee tot drie jaar praktijker-

varing kunnen vervangen. Een nieuwe trainingsacteur zou 
veel beter beslagen ten ijs komen dan wanneer hij alles in 
de praktijk moet leren; 

• goed geschoolde trainingsacteurs zijn een veiliger leermid-
del voor deelnemers in een training (die ongetrainde ac-
teurs vaak als te solistisch acterend ervaren, waardoor ze 
zich machteloos voelen in de leersituatie). Deze goed opge-
leide trainingsacteur zou ook als beginner op de markt een 
beter visitekaartje achterlaten voor het vak, dan de acteur 
zonder specifieke trainingsacteeropleiding. 

Tijdens hun werkervaring bij Het Consulaat en ActInc 
(v.h.EasyActors) waren André en Loes intensief betrokken bij de 
interne opleiding van acteurs. De liefde voor het vak van trai-
ningsacteur, de zorg voor de deelnemer in trainingen en het ple-
zier in het docentschap, waren belangrijke drijfveren voor het op-
richten van de WWLA opleiding. 

Een trainingsacteur met goede 
helicopterview, is zowel tijdens 
het spel als achteraf tijdens de 
feedback van grote toegevoegde 
waarde. 
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Trainingsacteren is een gespecialiseerd beroep, dat twee belangrijke ingrediënten bevat: spelvaardig-
heden en trainingsvaardigheden.  
WWLA heeft competenties en leerdoelen opgesteld om richting te geven aan het aanleren van het vak 
van trainingsacteur. Aan deze leerdoelen en competenties wordt tijdens de opleiding continu gewerkt. 
Het gaat onder andere om geloofwaardigheid en consistentie in spel, corporate knowledge en contextu-
eel improvisatievermogen, helicopterview en het kunnen aanspelen van leerdoelen. 
De inhoud van de opleiding wordt mede bepaald door wat in de beroepspraktijk gangbare werkvormen 
zijn voor trainingsacteurs; veelgebruikte modellen en theorieën in trainingen, en voor trainingsacteurs 
vereiste feedbackvaardigheden en feedback werkvormen. Deze inhoud wordt, waar nodig, jaarlijks ge-
actualiseerd.  
Een van de bijzondere onderdelen van de opleiding, die zowel voor spel- als trainingsvaardigheden 
wordt gebruikt, is de Belbin karaktertypologie 

 



 

 

André Witbreuk en Loes Wouterson zijn de ontwer-
pers van de opleiding en vaste docenten. Er zijn op 
dit moment vier gastdocenten bij de opleiding be-
trokken. 
 
Andre Witbreuk 
Volgde een toneelopleiding in Londen en studeerde 
drama-therapie aan de Central School for Speech 

and Drama. Na ervaringen op 
het toneel en met toegepast 
theater voor kansarme jon-
geren, keerde hij in 1992 terug 
naar Nederland, waar hij in 

verschillende werksituaties het vak van trainingsac-
teur, trainer en coach heeft geleerd. Hij is gecertifi-
ceerd Belbin-Groen Teamroltrainer en behaalde de 
OPP kwalificatie voor de 16pf persoonlijkheidstest. 
André werkt als trainer, trainingsacteur, docent en 
coach. Vaste docent. 
 
Loes Wouterson 
Studeerde in 1988 af aan de Arnhemse Toneel-
school (ArteZ). Speelde in theater, film en voor tele-

visie, en gaf les. Ze volgde enkele 
jaren de opleiding Creatieve The-
rapie Drama in Nijmegen. Leerde in 
verschillende werk- en opleidings-
situaties het vak van trainings-
acteur, trainer en coach. Loes is 
gecertificeerd Belbin-Groen Team-
roltrainer, behaalde de OPP kwa-
lificatie voor de 16pf persoonlijk-

heidstest. Ze schreef twee romans en is co-auteur 
van Eerste Hulp bij Ongewenste Resultaten, een 
boek over de methodiek Reflecteren in Actie, geba-

De docenten 

Deelnemers die beginnen aan de opleiding hebben niet 
dezelfde opleidingsachtergrond, noch dezelfde werker-
varing. Er zijn mensen die een acteerachtergrond heb-
ben en er zijn mensen die een trainers- of opleidersach-
tergrond hebben. Elke individuele deelnemer aan de 
opleiding heeft dus andere bagage, en heeft een andere 
focus nodig in wat hij nog te leren heeft om trainingsac-
teur te worden. De opleiding houdt rekening met deze 
gedifferentieerde instroom door veel persoonsgerichte 
aandacht en op het individu toegesneden leeropdrach-
ten. Elke deelnemer wordt opgeleid naar het hoogst 
mogelijke startniveau met behoud van de eigen authen-
ticiteit. 
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seerd op het werk van Chris Argyris. Vaste do-
cent. 
 
Jeanne Bakker 
Jeanne houdt zich al ruim veertien jaar bezig met 
Learning & Development in organisaties. Ze 
werkt onder meer als trainer. Met haar achter-

grond in de psychologie en En-
gelse literatuurwetenschap-pen, 
begeleidt zij niet alleen in Ne-
derland leertrajecten voor over-
heid en bedrijfsleven; ook 
coacht ze een internationaal 
team trainers dat door heel Eu-
ropa trainingen geeft in persoon-
lijke effectiviteit en pro-

jectmanagement. Jeanne werkte bij Manpower 
als Manager Learning and Development en ont-
wierp vele soorten opleidings- en ontwikkeltrajec-
ten. Jeanne studeerde opleidingskunde. Ze ont-
ving een cum laude beoordeling voor haar eind-
opdracht. Jeanne is gastdocent en assessor bij 
WWLA. 
 
Paul Devilee 
Is medeoprichter van Acteursbureau Kapok. Paul 

maakt deel uit van de directie 
en is verantwoordelijk voor het 
kwaliteitsmanagement. Hij heeft 
ruim zeventien jaar ervaring met 
trainingsacteren. Paul ontwik-
kel-de de innovatieve werkvorm 
‘interactieve feedback’. Hij geeft 
trainingen en workshops voor 

trainers en acteurs aan de Kapok Academy. Hij is 



 

 

Praktische  
informatie 

Cursuslocatie: 

De Boomsspijker - Amsterdam 

Contactgegevens WWLA 

 
André Witbreuk 
andre@wwla.nl 

 
Loes Wouterson 

loes@wwla.nl 

co-auteur van het boek ‘Omgaan met Trainingsacteurs’ en au-
teur/samensteller van ‘Toolbox voor trainingsacteurs’. Paul is 
gastdocent en assessor. 

 
Aletta de Nes 
Aletta werkt ruim tien jaar als trainingsactrice en 
heeft zich gespecialiseerd in assessment-
acteren. Ze geeft workshops en werkt als trainer 
en coach voor veel verschillende opdracht-
gevers. Aletta is gastdocente. 
 
 

 
Gré Koerse 
Gré (foto: Bewth, bewegingstheater) gaf ruim 
vijfentwintig jaar les op de Arnhemse Toneel-
school (ArteZ). Zij leerde studenten hun lichaam 
te benutten voor nonverbale expressie. Gré 
maakte geruime tijd deel uit van de innovatieve 
bewegingstheatergroep Bewth. Gré is gastdo-
cente. 
 

 

 
Praktische informatie 
 
De opleiding start elk jaar in september. De lessen worden 
tweewekelijks gegeven, gedurende 20 vrijdagen van 10.00 tot 
16.30 uur. Locatie: Amsterdam. 
Er worden voor elke les voorbereidingswerkzaamheden ge-
vraagd. De hoeveelheid kan per les verschillen. Voorafgaand 
aan de opleiding maakt elke deelnemer een test om de individu-
ele Belbin Karakterrollen vast te stellen.  
Alle lessen zijn zo ingericht dat er wordt geleerd door veel te 
doen, hierop feedback te krijgen en te reflecteren. Halverwege 
de opleiding krijgt elke deelnemer een persoonlijk coachingsge-
sprek met een van de vaste docenten. De laatste dag bestaat uit 
een eindassesment. 
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Kosten 
Voor het opleidingsjaar 2012-2013 bedragen de kosten voor de opleiding per deelnemer ! 3.495,- ex-
clusief BTW. Koffie en thee is inclusief. Met de keuze voor de cursuslocatie, buurtcentrum De Booms-
spijker, beogen we niet alleen de cursuskosten toegankelijk te houden; ook vinden we het prettig dat we 
door vaste gebruiker te zijn van het buurtcentrum, we een financiële bijdrage leveren aan het centrum 
dat een belangrijke functie heeft voor de buurt.   
 
Certificaat 
WWLA geeft na het eindassessment een eigen certificaat aan de deelnemers als bewijs van het volgen 
van de opleiding. De assessoren voegen daar nog schriftelijk commentaar aan toe met betrekking tot de 
resultaten van het eindassessment. 



 

 

WWLA heeft zich georiënteerd op het verkrijgen van een accreditatie als post-HBO opleiding. De kosten 
die hieraan verbonden zijn (zowel eenmalig als terugkerend), zouden betekenen dat het cursusgeld 
aanzienlijk verhoogd moet worden. Dit staat haaks op ons streven een toegankelijke opleiding te zijn, 
ook voor mensen die de opleiding niet vergoed krijgen van een werkgever en deze zelf moeten betalen. 
Omdat we kwaliteit heel belangrijk vinden, onderzoeken we of er nog andere mogelijkheden zijn om de 
kwaliteit van onze opleiding bevestigd te krijgen. Tot dat moment citeren we graag de huidige en oud-
deelnemers aan de opleiding (kopje ‘Deelnemers over de opleiding’). 
 
Stage 
WWLA moedigt het aan om gedurende de opleiding praktijkervaring op te doen. Deelnemers kunnen 
hiertoe zelf het initiatief nemen. De opleiding zelf is ook alert op mogelijkheden voor de deelnemers om 
ervaring op te doen in de praktijk. Deelnemers en oud-deelnemers konden onder andere terecht bij trai-
ningen voor zorginstellingen en een medische faculteit.  
Op dit moment werkt WWLA samen met de Hogeschool Rotterdam, deeltijdopleiding Technische Be-
drijfskunde. De Hogeschool biedt begeleide stageplaatsen voor de deelnemers van de Opleiding Acteur 
in het Bedrijfsleven, zodat het geleerde al tijdens de opleiding in praktijk kan worden gebracht, en deel-
nemers hun stage-ervaringen kunnen delen in de lessen.  
In cursusjaar ’10-’11 en ’11-‘12 hebben zich nog extra stagemogelijkheden voorgedaan, o.a. bij Luba 
Uitzendbureau en de Hogeschool van Utrecht. Kijk voor actuele informatie op de website: www.wwla.nl. 
 
Toelating 
Toelating tot de opleiding vindt plaats na deelname aan een selectieworkshop. Deze wordt gegeven in 
samenwerking met Kemna Training. Actuele informatie over data en kosten van de selectieworkshop is 
te vinden op www.wwla.nl en www.kemnatraining.nl.  
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Deelnemers over de opleiding 
Zeer leerzame opleiding. Veel humor en diepgang! Je wordt goed voorbereid op het echte werk. André 
en Loes zijn enthousiaste vakkenners, die graag hun kennis met je delen. Ik voel me vereerd dat ik in 
hun keuken mag leren! 
Ellen Nijholt, leerjaar 2008-2009 
 
Wat een geweldig inspirerende opleiding ben ik toch aan het doen. Iedere keer weer als er een huis-
werkopdracht binnenkomt is het een feestje qua uitdaging hoe ik dat ga aanpakken, en er zit zo’n mooie 
stijgende lijn in, steeds een verdieping verder en haalbaar als je je verdiept in de stof. Tijdens de oplei-
dingsdagen wordt er heel afwisselend gewerkt. De theorie wordt toegankelijk aangereikt en afgewisseld 
door veel spel. Ik ga ieder keer weer goed opgeladen naar huis, of nog naborrelen met collega-acteurs, 
want de groepssfeer is ook zo fijn. Loes en André weten een prettige en veilige leeromgeving neer te 
zetten met een heerlijke dosis humor. Twee zeer professionele acteurs die met uitstraling en plezier hun 
vak op ons overbrengen.  
Hanneke Scholten, leerjaar 2008-2009 
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Wat me inspireert is echtheid, en directe feedback 
gericht op leren. Je kan alles spelen. Wil je leren 
en het weggetje kennen en herkennen bij jezelf, 
dan is dit ongelofelijk leerzaam. Acteren is een vak. 
Wat ben ik blij dat ik dit ben gaan doen. 
Corien Huiskamp, leerjaar 2009-2010 
 
Door de opleiding tot trainingsacteur heeft Michael 
diverse werkvormen en oefeningen aangeleerd die 
we actief inbrengen in de trainingen die we verzor-
gen voor de medewerkers van Content. Los van de 
vaardigheid om als acteur te opereren is het resul-
taat van de opleiding een bredere kijk op de invul-
ling van de rol van de trainer en het effect van oe-
feningen. Ook hier doen wij als gehele trainingsaf-
deling ons voordeel mee. 
Anne Geluk, leidinggevende van Michael Neutel, 
leerjaar 2008-2009 
 
Mocht je al trainingsacteur zijn en denken alle 
kneepjes van het vak toch behoorlijk onder de knie 
te hebben, zie dan de opleiding van WWLA als een 
masterclass en ontdek wat je allemaal nog niet 
wist, wat je allemaal nog niet kon en wat veel beter 
kan. De opleiding van Loes en André ervaar ik dan 
ook als een soort van prettige kwelling, een bron 
van confrontaties, maar ook van uitdagingen, een 
professionele werkplaats met een schatkist aan 
ervaringen, kennis, tools, handvatten en last but 
not least, een veilige speeltuin om alles in uit te 
proberen.  
Frederiek Voskens, leerjaar 2008-2009 
 
Wauw! Wat een topopleiding op het gebied van 
trainingsacteren! Een prima balans tussen theorie 
en praktijk en ook erg waardevol in mijn dagelijks 
leven, zowel privé als zakelijk. Een aanrader! Vele 
modellen en methodes komen voorbij onder de 
zeer deskundige leiding van Loes en André. Elke 
lesdag is weer een feest: inspirerend, verdiepend, 
uitputtend, intensief, afwisselend, intensief, maar 
vooral! erg leuk! Dit alles in een veilige en ver-
trouwde omgeving, waar oog is voor het individuele 
en collectieve. Top! 
Tony Huiskamp, leerjaar 2009-2010 
 
Toegankelijkheid, beschikbaarheid en prijs hebben 
me doen besluiten de opleiding te volgen. Het be-
valt tot nu toe erg goed. Ik leer elke keer weer bij 
en absorbeer alle kennis die tot mij komt. Ik vind de 
manier van lesgeven erg prettig. Veel praktijkcases 
oefenen en leren van het naar elkaar kijken. Fijn 
dat je twee stijlen van lesgeven ervaart, met elk 
hun eigen kwaliteit. 
Marleen, leerjaar 2010-2011 

Ik vind het een geweldige opleiding. Erg inspire-
rend en professioneel. Het werken vanuit team-
rollen geeft mij een goed kader en houvast. 
Door met alle modellen zelf aan de slag te 
gaan, blijft de theorie goed hangen en komt het 
echt binnen en gaat leven. 
Evelien Andriesse , leerjaar 2010-2011 
 
Om het bij één superlatief te houden: FANTAS-
TISCH. Ik leer veel over het vak trainingsacteur 
en ook over mezelf. Daarbij nog een portie psy-
chologie, communicatie en bedrijfskunde. Ik 
heb me bedacht dat ik, zelfs al zou ik nooit aan 
een betaalde baan als trainingsacteur komen 
(wat ik me niet voor kan stellen) de opleiding in 
het kader van persoonlijke ontwikkeling al erg 
de moeite waard vind. 
Jacqueline Weeling, leerjaar 2010-2011 
 
Wat me goed bevalt is de prettige manier van 
lesgeven. Jullie zijn erin geslaagd een veilige 
omgeving te creëren waarin de deelnemers 
zichzelf kunnen zijn.  
Rob van der Wiel, leerjaar 2010-2011 
 
De opleiding overtreft mijn verwachtingen. Het 
programma zit heel doordacht in elkaar en is 
stevig gefundeerd op een aantal zeer ter zake 
doende en behulpzame theorieën en modellen. 
De docenten vullen elkaar optimaal aan en 
houden de deelnemers ook tussen de praktijk-
lessen door scherp bij de les met interessante 
en verdiepende kijk- en doe-opdrachten. De 
lessen zelf zijn zeer gevarieerd van opbouw en 
zijn zo ingericht dat iedereen altijd zoveel mo-
gelijk bezig is. Bovendien zijn de lessen ook 
nog ’s leuk en gezellig. 
Marius Schalkwijk, leerjaar 2010-2011 
 
De trainingsacteuropleiding van WWLA valt te 
vergelijken met een goed doorproefd gerecht 
met krokante smakelijke inhoud, gemarineerd in 
no-nonsense, geserveerd op een bedje van 
effectieve speloefeningen, met een toefje cor-
porate knowledge, afgeblust met zorg en met 
liefde op tafel gezet, dus! smullen maar! 
Gerty Hanekamp, leerjaar 2010-2011 
 
Verschillende deelnemers op de website van 
Loes Wouterson over de Spelles: 
http://www.loeswouterson.nl/?p=969 
 
De opleiding is echt geweldig; de afwisseling in 
theorie en gebruik maken van verschillende 
modellen en het diverse spel wat aangereikt 
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wordt is super. Ik ervaar jullie als trainers zeer pro-
fessioneel en deskundig op een breed gebied. 
Daarnaast zijn de opdrachten zeer nuttig en er is 
veel ruimte om te oefenen. Wat ik verder als zeer 
zinvol ervaar is de feedback die wordt gegeven op 
spel en stage. Daar steken jullie beide heel veel tijd 
in en wordt zorgvuldig verwoord en teruggekoppeld. 
Dat brengt je weer op een hoger level! 
Ton van de Bildt, leerjaar 2011-2012 
 
Ik beleef veel plezier aan het feit dat ik weer iets 
nieuws leer en verheug me altijd weer op de cur-
susdag. Ik leer veel over communicatie(modellen) 
en pas het geleerde zoveel mogelijk toe in mijn hui-
dige werkomgeving (projectmanager). Daarnaast 
leer ik verder op het vak van acteren waar ik bij de 
uitvoering van m’n hobby plezier van heb. Ik vind het 
feit dat jullie, Loes en André, zo verschillend zijn een 
meerwaarde voor de cursus. De afwisseling in 
werkvormen maakt de lesdag telkens weer tot een 
klein feestje. 
Tineke Hoopman, leerjaar 2011-2012 
 
De opleiding is vanaf dag 1 voor mij een groot nieuw 
avontuur, waarbij ik na iedere les weer een stap 
dichterbij het prachtige vak trainingsacteren kom. Er 
komt zoveel meer bij kijken, dan ik van tevoren had 
kunnen bedenken. De gedrevenheid en kundigheid 
van André en Loes nodigen mij uit om iedere les 
meer van mijzelf te laten zien in een veilige omge-
ving. Net zoals ik straks in het werkveld die veilig-
heid wil waarborgen.  
Ik ervaar WWLA als een verrijking van mijn bestaan, 
want het houdt mijzelf ook een spiegel voor. Zaken 
waarvan je het bestaan wel weet, maar die lange tijd 
geen aandacht hebben gekregen. Mijn angst om te 
kunnen zetten in lef, durf is misschien wel de groot-
ste uitdaging van dit leertraject.  
Iedere les is een feestje, iedere les geniet ik en 
straks wanneer ik de opleiding hopelijk succesvol 
heb afgerond, weet ik nu al dat ik de vrijdag eens in 
de 2 weken enorm zal missen! 
Simone Peerdeman, leerjaar 2011-2012 
      
  
 


