WWLA Opleiding Acteur m/v in het Bedrijfsleven
Dank voor uw interesse in de opleiding Acteur m/v in
het Bedrijfsleven van WWLA. In deze brochure
informeren wij u over de achtergrond, visie op en
inhoud van de opleiding; over docenten en
gastdocenten, de duur van de opleiding, de kosten en
de locatie.
Mocht u naar aanleiding 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 contactgegevens onder het kopje ‘Praktische
informatie’.

"Wat men moet leren doen,
leert men door het te doen"
Aristoteles

Nieuwe gedragsvaardigheden kun je maar op een
manier leren en dat is door te doen: experimenteren,
uitproberen.
Om een realistische oefensituatie neer te zetten, is het
bij trainingsbureaus en opleidingscentra inmiddels
goed gebruik een acteur in te schakelen voor het
uitproberen en oefenen van nieuw gedrag. De acteur
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 een van de vele
mogelijkheden voor de inzet van een acteur. Andere werkvormen zijn
bijvoorbeeld: regietheater, spiegeltheater, acts, voorbeeldscènes,
mysteryguest, rolwissel, forumtheater, serious gaming. En er komen nog
steeds nieuwe werkvormen bij.

Achtergrond en visie

Wat doet een acteur in het bedrijfsleven?
De arbeidsmobiliteit en ontwikkelingen in organisaties hebben de
afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. Het leidt ertoe dat
organisaties meer investeren in het ontwikkelen van mensen en ook dat
mensen zelf groei- en ontwikkelingsmogelijkheden zoeken om een goede
positie te verkrijgen en te behouden op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het
naast kennis in toenemende mate om vaardigheden (zoals communicatieve en beïnvloedingsvaardigheden, leidinggevende stijlen, het
vermogen met verschillende type mensen om te gaan) en het kunnen
voeren van allerlei soorten gesprekken (waaronder functionerings- en
beoordelingsgesprekken, ziekteverzuim-, sollicitatie- en slechtnieuwsgesprekken, gesprekken met klanten en collega's, onderhandelingen en
vergaderingen).

De opleiding Acteur in het Bedrijfsleven is in 2007 ontwikkeld door de
oprichters van WWLA: André Witbreuk en Loes Wouterson, allebei bijna
twintig jaar met veel plezier werkzaam als acteur in het bedrijfsleven. Ze
hebben dit vak in de praktijk geleerd. Twee dingen merkten ze daarbij op:
• een goede opleiding zou zeker twee tot drie jaar praktijkervaring
kunnen vervangen. Een nieuwe trainingsacteur zou daarna veel
beter beslagen ten ijs komen, dan wanneer hij of zij alles in de
praktijk moest leren;
• goed geschoolde trainingsacteurs zijn een veiliger leermiddel
voor de deelnemers in een training (die ongetrainde acteurs vaak
als te solistisch acterend ervaren, waardoor ze zich machteloos
voelen in de leersituatie). Deze goed opgeleide trainingsacteur
zou ook als beginner op de markt een beter visitekaartje
achterlaten voor het vak, dan de acteur zonder specifieke
trainingsacteeropleiding.
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Tijdens hun werkervaring bij Het Consulaat (voorheen Acteurs in Bedrijf)
en ActInc (voorheen Easy Actors) waren André en Loes intensief
betrokken bij de interne opleiding van acteurs. De liefde voor het vak van
trainingsacteur, de zorg voor de deelnemers in trainingen samen met het
plezier in het docentschap waren belangrijke drijfveren voor het
oprichten van WWLA.
Trainingsacteren is een gespecialiseerd beroep, dat twee belangrijke
ingrediënten bevat: spelvaardigheden en trainingsvaardigheden. WWLA
heeft competenties en leerdoelen opgesteld om richting te geven aan het
(leren 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 contextueel improvisatievermogen, helicopterview,
feedbackvaardigheden en het kunnen aanspelen
van leerdoelen.

in wat hij of zij nog te leren heeft om trainingsacteur te worden.
We houden in onze opleiding rekening met deze gedifferentieerde
instroom door veel persoonsgerichte aandacht en op het individu
toegesneden leeropdrachten. Elke deelnemer wordt opgeleid naar het
hoogst mogelijke startniveau met behoud van de eigen authenticiteit.
Daarnaast zijn er deelnemers die al vooraf weten alleen in een bepaalde
sector als trainingsacteur aan de slag te willen (bijvoorbeeld binnen de
eigen organisatie). Ook daar houden we rekening mee.

De docenten

In 2012 bracht WWLA het boek 'Trainingsacteren,
een vak om van te leren' uit, een basisboek voor
trainingsacteurs. Het boek is te bestellen via onze
website.
De inhoud van de opleiding wordt mede bepaald
door de beroepspraktijk en wat daarin gangbaar is
aan werkvormen, veel gebruikte modellen en
theorieën en vereiste feedbackvaardigheden.
Jaarlijks actualiseren we, waar nodig, de inhoud
van de opleiding.

André Witbreuk

Deelnemers die beginnen aan de opleiding hebben niet dezelfde opleiding
noch dezelfde werkervaring. Er zijn mensen met een acteerachtergrond,

mensen uit het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, mensen met een
trainers- of opleidersachtergrond. Elke individuele deelnemer aan de
opleiding heeft andere bagage en heeft daardoor een andere focus nodig

Loes Wouterson
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Volgde een toneelopleiding in Londen en
studeerde dramatherapie aan de Central
School for Speech and Drama. Na ervaringen
op het toneel en met toegepast theater voor
kansarme jongeren, keerde hij in 1992 terug
naar Nederland, waar hij in verschillende
werksituaties het vak van trainingsacteur,
trainer en coach heeft geleerd. André is
gecertificeerd Belbin-Groen Teamroltrainer en
behaalde de OPP kwalificatie voor de 16pf
persoonlijkheidstest. André werkt als trainer,
trainingsacteur, coach en docent. Hij is vaste
docent aan de opleiding.

Studeerde in 1988 af aan de Arnhemse
Toneelschool (ArteZ). Speelde in theater, film
en voor televisie en gaf les. Loes volgde enkele
jaren de opleiding Creatieve Therapie Drama in
Nijmegen (HAN). Leerde in verschillende werken opleidingssituaties het vak van trainingsacteur, trainer en coach. Loes is gecertificeerd
Belbin-Groen Teamroltrainer en behaalde de
OPP kwalificatie voor de 16pf persoonlijkheidstest. Ze schreef twee romans en is coauteur van 'Eerste Hulp Bij Ongewenste
resultaten, een boek over de methodiek
Reflecteren in Actie, gebaseerd op het werk van
Chris Argyris. Loes is vaste docent aan de
opleiding.
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Jeanne houdt zich al ruim 15 jaar bezig met
Learning & Development in organisaties. Ze werkt
onder meer als trainer. Met haar achtergrond in de
psychologie en Engelse literatuurwetenschappen,
begeleidt ze niet alleen in Nederland leertrajecten
voor overheid en bedrijfsleven, ook coacht ze een
internationaal team trainers. Jeanne werkte bij
Manpower als Manager L&D en ontwierp vele
soorten opleidings- en ontwikkeltrajecten. Jeanne
studeerde opleidingskunde en ontving een cum
laude beoordeling voor haar eindopdracht. Samen
met André en Loes schreef ze: 'O ... jij hebt tieten',
een boek over de samenwerking tussen trainers
en acteurs. Jeanne is gastdocent en assessor bij
WWLA
Is mede-oprichter van Acteursbureau Kapok. Paul
maakt deel uit van de directie en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement. Hij
heeft zo'n 20 jaar ervaring met trainingsacteren.
Hij ontwikkelde de innovatieve werkvorm
'interactieve feedback' en geeft trainingen en
workshops voor trainers en acteurs aan de Kapok
Academy. Paul is co-auteur van het boek 'Omgaan
met Trainingsacteurs' en auteur/samensteller van
'Toolbox voor trainingsacteurs'. Paul is gastdocent
en assessor bij WWLA.

Lisette werkt sinds 1992 als trainingsacteur.
Assessmentacteren doet zij sinds 1995 o.a. voor
de politie, PWC, de Hogeschool Leiden, InContext
en Van Harte & Lingsma. Omdat deze bijzondere
vorm van acteren haar sterk aanspreekt, heeft zij
het tot een van haar specialisaties gemaakt. Zij
geeft workshops over assessmentacteren en
begeleidt klanten bij het opzetten van
assessmentcenters en het verbeteren van hun
kwaliteit als assessor. Lisette is ruim 20 jaar
verbonden aan Acteursbureau Kapok. Lisette is
gastdocente bij WWLA.

Gré (foto: Bewth, bewegingstheater) gaf ruim 25
jaar les op de Arnhemse Toneelschool (ArteZ).
Zij leerde studenten hun lichaam te benutten
voor nonverbale expressie. Ze maakte geruime
tijd deel uit van de innovatieve bewegingtheatergroep Bewth. Gré is gastdocente bij
WWLA.

Mede-eigenaar
van
De
Federatie,
een
trainingsbureau
met
theater
als
bron.
Frans: "Mijn eerste opdracht als trainingsacteur
was voor de ABNAMRO in 1993. Ik moest als
'overvaller'gewapend met een neppistool
medewerkers leren om mee te bewegen met de
agressie in plaats van er heldhaftig tegenin
gaan. Van de stress duwde ik de verkeerde deur
open en stond in een vergadering en niet ind e
trainingsruimte. Toen ik die alsnog binnenrende
met mijn bivakmuts, lagen de cursisten over de
tafel van het lachen. Ik heb het vak dus met
vallen en opstaan zelf moeten leren. Wat een
weelde dat WWLA er is, waar het vak van
trainingsacteur professioneel gedoceerd wordt.
Ik vind het leuk (en bijzonder nuttig voor mijzelf)
om als gastdocent mijn kennis te mogen delen
en focus daarbij op trainingsacteren binnen de
zakelijke markt. Daarnaast draag ik graag mijn
visie op leren uit, waarbij veiligheid en
vertrouwen centraal staan en de hindernisbaan
('we maken je het iets moeilijker') is verbannen.
Frans is gastdocent bij WWLA.
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van een accreditatie als post-HBO opleiding. De kosten die hieraan
verbonden zijn (zowel eenmalig als terugkerend) zouden betekenen dat
we het cursusgeld aanzienlijk moeten verhogen. Dit staat haaks op ons
streven een toegankelijke opleiding te zijn, ook voor mensen die geen
bijdrage krijgen van een werkgever. 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 huidige en oud-deelnemers aan onze opleiding (zie:
'Deelnemers over de opleiding').

Praktische informatie
De opleiding start elk jaar in september. De
lessen worden tweewekelijks gegeven,
gedurende 20 vrijdagen van 10.00 tot circa
16.30 uur.
Locatie
De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52 te
Amsterdam.
Voor elke les worden voorbereidingswerkzaamheden gevraagd. De hoeveelheid verschilt per les.

Stage
WWLA moedigt het aan gedurende de opleiding praktijkervaring op te
doen. Deelnemers kunnen hiertoe zelf initiatief nemen. De opleiding zelf
is ook alert op mogelijkheden om stage te lopen. Op dit moment werkt
WWLA onder andere samen met de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool
Utrecht. De afgelopen jaren kon elke deelnemer meermalen ervaring
opdoen op een stageplek die door de Hogescholen werd aangeboden.

Voorafgaand aan de opleiding maakt elke
deelnemer tests om de individuele Belbin
karakterrollen vast te stellen.
Alle lessen zijn zo ingericht dat deelnemers
leren door veel te doen, hierop feedback te
krijgen en te reflecteren.
Ongeveer halverwege de opleiding krijgt elke
deelnemer een persoonlijk coachingsgesprek
met een van de vaste docenten. De laatste
dag bestaat uit een eindassessment.

Toelating
Toelating tot de opleiding vindt plaats na deelname aan een oriëntatie-/
selectieworkshop. Actuele informatie over data en kosten van deze
workshop is te vinden op www.wwla.nl of stuur een mail naar
andre@wwla.nl.

Kosten
Voor het opleidingsjaar 2018-2019 bedragen de kosten voor de opleiding
per deelnemer € 4.295,- exclusief BTW (dit is € 214,75 per dag). Er zijn
dagen met een, twee, drie of vier docenten. Koffie en thee is inclusief.
Met de keuze voor de cursuslocatie (buurtcentrum De Boomsspijker)
beogen we niet alleen de cursuskosten toegankelijk te houden, ook
vinden we het prettig dat we door vaste gebruiker van het buurtcentrum
te zijn, een financiële bijdrage leveren aan het centrum, dat een
belangrijke functie heeft voor de buurt.
Certificaat
WWLA geeft na het eindassessment een certificaat aan de deelnemers
als bewijs van het volgen van de opleiding. De assessoren voegen daar
schriftelijk commentaar aan toe naar aanleiding van de resultaten van
het eindassessment. WWLA heeft zich georiënteerd op het verkrijgen
(c) WWLA 2018
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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 van Ginkel,
leerjaar 2008-2009
Wat een geweldige inspirerende opleiding ben ik toch aan het doen. Iedere keer
weer als er een huiswerkopdracht binnenkomst, 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 opleidingsdagen wordt er heel afwisselend gewerkt. De theorie wordt
toegankelijk aangereikt en afgewisseld door veel spel. Ik ga iedere 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
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 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, afwisselend, intensief, maar vooral ... erg
leuk! Dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving, waar oog is voor het
individuele en het collectieve. Top! Tony Huiskamp, leerjaar 2009-2010

Ik vind het een geweldige opleiding. Erg inspirerend en professioneel. Het werken
vanuit teamrollen geeft mij een goed kader en houvast. Door met alle modellen
zelf aan de slag te gaan, blijft de theorie goed hangen, komt het echt binnen en
gaat het leven. Evelien Andriesse, leerjaar 2010-2011
Om het bij een superlatief te houden: FAN-TAS-TISCH. Ik leer veel over het vak
trainingsacteur en ook over mezelf. Daarbij nog een portie psychologie, communicatie en bedrijfskunde. Ik heb me bedacht dat, zelfs al zou ik nooit aan een
betaalde baan als trainingsacteur komen (wat ik me niet voor kan stellen) ik de
opleiding in het kader van persoonlijke ontwikkeling al erg de moeite waard vind.
Jacqueline Weeling, leerjaar 2010-2011
Verschillende deelnemers op de website van Loes Wouterson over de spelles:
http://www.loeswouterson.nl/?p=969
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 praktijklessen door scherp bij de les met interessante
en verdiepende kijk- en doe-opdrachten. De lessen zelf zijn zeer gevarieerd van
opbouw en zo ingericht dat iedereen altijd zoveel mogelijk bezig is. Bovendien zijn
de lessen ook nog 's leuk en gezellig. Marius Schalkwijk, leerjaar 2010-2011
De trainingsacteursopleiding van WWLA valt te vergelijken met een goed
doorproefd gerecht met krokante, smakelijke inhoud, gemarineerd in nononsense, geserveerd op een bedje van effectieve speloefeningen, met een toefje
corporate knowledge, afgeblust met zorg en met liefde op tafel gezet, dus ...
smullen maar. Gerty Hanekamp, leerjaar 2010-2011
De opleiding is echt geweldig. De afwisseling in theorie en gebruik maken van
verschillende modellen en het diverse spel dat aangereikt wordt, is super. Ik
ervaar jullie als trainers zeer professioneel en deskundig op een breed gebied.
Daarnaast zijn de opdrachten zeer nuttig en is er veel ruimte om te oefenen. Wat
ik verder als zeer zinvol ervaar is de feedback ie 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

Toegankelijkheid, beschikbaarheid en prijs hebben me doen besluiten de
opleiding te volgen. Het bevalt 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.
(c) WWLA 2018
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Ik beleef veel plezier aan het feit dat ik weer iets nieuws leer en verheug me altijd
weer op de cursusdag. Ik leer veel cover communicatie(modellen) en pas het
geleerde zoveel mogelijk toe in mijn huidige werkomgeving (projectmanager).
Daarnaast leer ik verder over het vak van acteren waar ik bij de uitvoering van
mijn 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 een voor mij een groot, nieuw avontuur, waarbij ik na
iedere les weer een stap dichter bij 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 mezelf te laten zien in een veilige omgeving. Ik ervaar WWLA als een
verrijking van mijn bestaan, want het houdt mijzelf ook een spiegel voor. Simone
Peerdeman, leerjaar 2011-2012
Trainingsacteur is echt een vak apart! Wat is het vreselijk moeilijk om alles
tegelijk te doen. Wat kom ik lastig los van de theorie en wat is het leuk als dat
een keer lukt! Zowel in de les met Loes als André leer ik graag door het de 'prof'
te zien doen. Peter van der Hoeven, leerjaar 2012-2013
Ik beleef de lessen als een soort sneltrein die ik om 10.00 uur 's ochtends in stap.
Na een razendsnelle rit stap ik in de middag uit en kijk om me heen waar ik dit
keer weer geland ben. Ik ben verbaasd over hoeveel impact de lessen tot dusver
op mij hebben. Ik heb het gevoel dat ik, nu ik halverwege ben, in de korte tijd van
tien lesdagen, heel veel geleerd heb. Klaus Jürgens, leerjaar 2012-2013
Wat heb ik een goede keuze gemaakt om deze opleiding te gaan doen! Elke vrijdag
met plezier naar Amsterdam en veel van wat ik leer, blijft hangen en komt een
paar keer per week nog wel even voorbij in mijn hoofd. De manier waarop jullie
lesgeven en jullie onderlinge taakverdeling is echt helemaal top. Ik leer echt heel
veel. Inge Gulickx, leerjaar 2012-2013
Ik ervaar de opleiding tot nu toe als heel positief. Er wordt naar veel verschillende
aspecten gekeken, van je persoon en van het vak. De feedback en de manier
waarop de lessen zijn ingericht maken dat er breed getraind wordt en met een
goed oog voor persoonlijke behoeften en kwaliteiten. Er is veel ruimte voor
plezier, uitproberen en leren van elkaar. Ik krijg de indruk dat jullie als trainers
goed kijken naar de deelnemers en uit iedereen het beste willen halen. Lisette
Visser, leerjaar 2013-2014

Jullie verschillen in zijn, lesgeven en benadering zijn zeer waardevol. Ik vind jullie
beiden topdocenten, omdat ik 1. jullie heel professioneel vind en jullie heel
goedweten wat jullie met ons doen, 2. ik blij ben met jullie kennis, ervaring en
vaardigheden, niet alleen om mij het vak te leren, maar alles wat ik daarnaast nog
krijg. Ik zou deze opleiding iedereen aanraden die echt het vak in wil. Het feit dat
jullie ons meteen in de gelegenheid stellen stages te lopen vind ik ook belangrijk.
Jullie zijn in staat om ons alle facetten van het vak te laten meemaken en te laten
ervaren en het belang van al die facetten te laten inzien. Sabine Baltussen,
leerjaar 2014-2015
Ik vind het elke keer een feest om naar de opleiding te gaan! Jullie zorgen altijd
voor een goede, positieve sfeer en iedereen krijgt de ruimte om zichzelf te
ontwikkelen. Ik vind het mooi om te zien hoe jullie beiden op een respectvolle
manier de vinger op de zere plek weten te leggen bij gedrag / emoties van
cursisten, en daardoor mensen een mogelijkheid bieden om verder te groeien. We
krijgen een enorm aanbod aan modellen en technieken aangereikt, die ook
meteen worden uitgeprobeerd en geoefend. Esther Veldman, leerjaar 2014-2015
De auditie vond ik een heel goed beeld geven van de opleiding zoals jullie die
geven. Zo kun je een weloverwogen keus gaan maken of het iets is dat bij je past.
En jullie denken daarin mee door ons wel of niet te accepteren als student. Prima,
want hierdoor waarborg je het niveau van de opleiding.
Ik leer elke les en hierdoor ontstaat groei, niet alleen in de vaardigheden die nodig
zijn als trainingsacteur, maar ook door de kennis die wordt aangeboden middels
jullie theorie en het lezen van literatuur. Er wordt een degelijke basis gelegd die
je tevens als mens verrijkt. Jezelf nog beter leren kenne, want jij bent het middel
waarmee je werkt en waarmee je dat podium biedt aan de deelnemer. Evelyn
Nieuwenhuis 2014-2015
Ik vind het heerlijk. Ik voel me veilig, ik mag spelen, uitproberen, fouten maken
en opnieuw doen. Kortom, leren zoals ik het altijd graag heb gewild. Eunice
Zandvliet, leerjaar 2014-2015
Ik ervaar de opleiding als beter dan verwacht. Er is veel ruimte om specifiek te
oefenen. De stages zijn een welkome aanvulling. Je ontdekt heel veel van jezelf:
wat heb je al, waarom doe je wat je doet, waarom reageert de ander er zo op en
hoe kun je dat beïnvloeden. Regelmatig regent het kwartjes in mijn hoofd. Danny
Smits, leerjaar 2015-2016

Ik ervaar mij op de helft van de opleiding regelmatig bewust onbekwaam.
Werkelijk alles is zo goed als nieuw voor mij, wat mij naast onzeker ook super
leergierig en enthousiast maakt. Loes en André zijn bij dit alles de vakkundige,
inspirerende en eerlijke docenten. Monique Koopman, leerjaar 2013-2014
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Ik heb een aantal opleidingen via Springest vergeleken. Wat mij over de streep
trok om de opleiding bij WWLA te volgen was de selectieworkshop. Deze middag
heeft mij goed inzicht gegeven in wat het vak inhoudt en doordat het ook een
selectie is, gaf het meteen antwoord op mijn vraag of ik geschikt zou zijn voor het
vak.
En wat een ontzettend leuke opleiding. Of ik nou trainingsacteur ga worden of
niet, ik leer hier allemaal zinvolle dingen. Deze opleiding gaat over 'doen'! En dat
is precies de leermethode die mij het beste ligt en waarom ik ook trainingsacteur
wil worden. Renée Igel, leerjaar 2015-2016
Ik was op zoek naar een degelijke opleiding voor trainingsacteurs. Ik heb op
internet gezocht en verschillende opleidingen met elkaar vergeleken. WWLA leek
mij de beste en de meest sympathieke, dus toen was de keuze snel gemaakt.
De docenten bieden een zeer breed programma aan. Er wordt serieus gewerkt en
gelukkig ook veel gelachen. We worden flink aan het werk gezet en gestimuleerd
fouten te maken. Er is veel compassie bij de docenten. Henk Zwart, leerjaar
2015-2016
Een absolute aanrader als je het vak trainingsacteren écht wilt leren! Loes
Wouterson en André Witbreuk van WWLA bieden binnen een zeer professionele
opleiding een veilige leeromgeving. Ik heb WWLA ervaren als een plek waar je
wordt uitgedaagd, gestimuleerd en gemotiveerd om het vak trainingsacteren te
exploreren. Deze opleiding is een ware verrijking geweest, zowel voor mijn
persoonlijke als professionele ontwikkeling. Mariska Buis, leerjaar 2016-2017

"Play provides the emotional
spark which activates our attention, problem
solving and behavior response systems so we
gain the skills necessary for cooperation, cocreativity, altruism and understanding."
Dr. Carla Hannaford

De opleiding is van hoge kwaliteit, dynamisch, verrassend en veelzijdig. Vanuit
welke achtergrond je er ook in gaat, je gaat ontzettend veel leren. Zowel over
jezelf als over je omgeving, over spel en over uiteenlopende theoretische
modellen; want die kennis en ervaring heb je nodig om een goede trainingsacteur
te kunnen worden.
Loes en André vormen een superteam met hun verschillende persoonlijkheden en
invalshoeken. Ze bieden in de opleiding alle veiligheid die er nodig is om goed te
kunnen leren en je eigen grenzen op te zoeken. Alle belangrijke aspecten van het
trainingsacteren komen in de opleiding voorbij. Ik heb mezelf opnieuw leren
kennen en ben verliefd geworden op het vak. Evie Daniels, leerjaar 2016-2017
Wat een prachtige opleiding is dit. Loes, André en de gastdocenten zorgen voor
afwisselende lessen en werkvormen en stimuleren je het beste uit jezelf te halen.
Ik heb veel inzichten gekregen uit de boeken van de boekenlijst, de opdrachten,
het sepelen tijdens de lessen en tijdens de intervisie met groepsgenoten. Het was
voor mij een goede leerschool: wat moet ik allemaal voorbereiden en waar kan
ik op vertrouwen dat er spontaan uitkomt. Een prachtig vak om nog veel meer
van te leren. Rineke Spijker, leerjaar 2017-2018

(c) WWLA 2018
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