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Opgeleid worden tot professioneel trainingsacteur. 
 
Bijgaand het handboek voor de opleiding tot trainingsacteur bij de Trainingsacteur-
Academie. Wij wensen u veel succes en plezier toe bij onze opleiding. 
 
Het trainers team van de Trainingsacteur-Academie. 
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Inleiding	
 
In dit handboek voor de training trainingsacteur lees je informatie over de lesdagen, 
toetsing en inhoud van het vak. 
Het handboek is bedoeld om je overzicht en inhoud te geven die je hopelijk gaat helpen 
om de opleiding tot een goed gevolg te volbrengen. 
 
Het eerste gedeelte bestaat uit een overzicht van de lesdagen en inhouden. Hier kan af en 
toe van afgeweken worden, maar over het algemeen kun je ervan uitgaan dat het klopt. 
 
Het tweede gedeelte is een theoretische onderbouwing en uitleg van het vak 
trainingsacteur. Het kan je helpen om beter te begrijpen waar je voor wordt opgeleid, of 
nog eens terug te lezen wat in een les is verteld. 
 
Het derde gedeelte staat in het teken van het assessment, hier lees je waarop getoetst 
gaat worden en hoe je je hierop kunt voorbereiden. 
 
 
Veel (spel) leesplezier,  
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Inhoud	
 
De cursus betstaat uit 6 lesdagen van 6 uur. Hierna is er de mogelijkheid om via een 
assessment je certificaat te halen als trainingsacteur. Dit assessment duur 30 a 45 min en 
is een onderdeel van het programma.  
Elke dag heeft zijn eigen hoofdthema, welke weer wordt onderverdeelt in sub thema’s die 
behandeld worden in een ochtend en middaggedeelte. 
 
Doelen	en	competenties	
 
Belangrijk wordt gevonden: 
 
Vaardigheden als feedback geven en toegepast acteren 
Kennis van theorie, modellen en werkvormen 
Persoonlijke eigenschappen als verbinding maken, samenwerken en dienstbaarheid. 
 
 
Vaardigheden:		
 

1. acteren (m.n. toegepast acteren) 
2. helikopterview; 
3. feedback geven; 
4. adviseren (van de trainer m.n. op inzet trainingsacteur en werkvormen).  

 
Persoonlijke	eigenschappen	
 

A. openheid 
B. verbinding maken 
C. Samenwerken 
D. ontwikkelingsgerichtheid 
E. creativiteit 
F. reflectievermogen 
G. zelfbewustzijn 
H. ondernemend handelen 

 
Uit: Profiel Trainingsacteur – versie 1.0 (21-11-2014) I Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs 
 

Aanbevolen	literatuur	
 
Devilee, P.  (2011). Toolbox voor trainingsacteurs: werkvormen, oefeningen en energizers, 
Amsterdam, Reed business. 
 
Devilee, P. Fischer, H. (2005). Omgaan met trainingsacteurs: methodiek en werkvormen 
Amsterdam, Reed business. 
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Lesopzet 

	
Week 1 Thema 

Vaardigheden: 

1,  

 

Persoonlijke eigenschappen: 

A, B, C,  

 

 

Basis van het Trainingsacteren 

 

De opleiding begint met  het leren van de 

basis van het trainingsacteren. 

Hierin maken we kennis met elkaar en gaan 

we kijken wat het vak van trainingsacteur 

inhoudt. 

Ochtend (10.00-12.30 uur)  

 

 

 

 

 

 

 

Kennismaken en spelen 

We maken kennis met elkaar en 

het vak van Trainingsacteur. We oefenen 

met situaties uit  de praktijk, spelen rollen 

en leren omgaan met agressie, angst, 

onzekerheid e.d. Hoe kan ik 

als trainingsacteur de ander leren om te 

gaan met moeilijke, agressieve klanten, a-

relaxte situaties, spanning, stress en 

emoties? We oefenen met het voeren van 

moeilijke gesprekken en oefenen met 

feedback.   

Lunch   

Middag (13.30-16.00 uur)  
 

Improviseren en rollen spelen   

 

Binnen het bedrijfsleven is steeds meer 

vraag om mensen te leren improviseren en 

om te gaan met het hier en nu. In deze 

module leer je hoe je mensen kan 
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begeleiden, wat improviseren inhoudt en 

hoe je de diverse tools kunt inzetten 

binnen trainingen.   

 
 
Week 2 Thema 

Vaardigheden: 

1 

 

Persoonlijke eigenschappen: 

A, B, C, E,  

Improviseren en rollen spelen  

We improviseren op en rond een thema, 

regie, spelen in het hier en nu en met 

het wie, wat, waar. We leren wat er nodig 

is om de ander te laten schitteren, 

gaan bezig met samenwerken en weten wat 

er bedoeld wordt met het herkennen van 

aanbod en probleem.  

Ochtend (10.00-12.30 uur)  

 

Naturel spel en typematig spel 

Wat is blijven hangen van de vorige keer? 

Vandaag gaan we vooral kijken naar de 

verschillende manieren/ speelst ijlen van 

de trainingsacteur. Zo is daar het naturel 

spel en typematig spel. 

Lunch   

Middag (13.30-16.00 uur)  

 

Improviseren en rollen spelen (verdieping) 

in een trainingsgerichte situatie. 

In de middag oefenen we met improvisatie 

in een meer trainingsgerichte situatie.    
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Week 3 Thema 

Vaardigheden: 

1, 2, 3, 4 

 

Persoonlijke eigenschappen: 

A, B, C, D, F, 

Afstemmen, schakelen, finetunen 

 

Als trainingsacteur moet je je kunnen afstemmen, 

nauwkeurig aan kunnen voelen wat er nodig is om 

het juiste effect, het juiste resultaat te kunnen 

behalen. Op deze dag oefenen we met finetunen, 

inleven, afstemmen en schakelen.  

 

Ochtend (10.00-12.30 uur)  

 

Buurtbemiddeling 

 

Als trainingsacteur word je regelmatig ingezet voor 

mediation trainingen. Deze ochtend gaan we 

werken vanuit buurtbemiddeling casuïstiek. 

Lunch   

Middag (13.30-16.00 uur)  

 

Feedback 

 

Een belangrijke vaardigheid die je als 

trainingsacteur moet beheersen, is feedback geven. 

In de middag gaan we dit met elkaar oefenen en 

ook aan elkaar geven. 

 
  



7 
www.trainingsacteur-academie.nl  

 
Week 4 Thema 

Vaardigheden: 

1, 2, 3, 4 

 

Persoonlijke eigenschappen: 

A, B, C, D, F, G, 

Werken met weerstand en agressie 

 

Ochtend (10.00-12.30 uur)  

 

In de ochtend leer je de theorie hoe je om moet 

gaan met weerstand en agressie. 

Dit is een onderdeel dat veel aandacht heeft in het 

bedrijfs- en instellingsleven. Op deze dag ervaar je 

hoe zo'n training eruitziet en gebruiken we een 

agressiemodel om je te leren wat het juiste gedrag 

is om agressie te laten de-escaleren en hoe je dit 

als trainingsacteur gebruikt binnen een 

agressietraining. 

Lunch   

Middag (13.30-16.00 uur)  

 

In de middag oefenen we in een praktijksituatie hoe 

je de theoretische achtergrond kunt integreren in 

de praktijk. 
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Week 5 Thema 

Vaardigheden: 

1, 2,  

 

Persoonlijke eigenschappen: 

A, B, C, E, 

Communicatiemodellen 

Ochtend (10.00-12.30 uur)  

 

Werken met methodieken, patronen, schema en 

basisbehoeften. 

 

We leven en reageren vaak onbewust vanuit oude 

patronen, schema's en valkuilen. Vaak zit hier een 

basisbehoefte onder, die niet vervuld wordt. Op 

deze dag leer je welke schema's en patronen vaak 

voorkomen, hoe je deze kan herkennen alsook 

doorbeken. Kennis hebben van patronen en 

basisbehoeften is zeer waardevol als je werkzaam 

bent als coach of trainingsacteur. 

 

Lunch   

Middag (13.30-16.00 uur)  

 

Werken met methodieken, patronen, schema en 

basisbehoeften. 
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Week 6 Thema 

 Voorbereiding Assessment 

Ochtend (10.00-12.30 uur)  

Vaardigheden: 

1, 2, 3,4 

 

Persoonlijke eigenschappen: 

A, B, C, D, E, F, G, H, 

Oefenen met een professionele Acteur. 

 

Op deze dag je ontwikkel je je eigen stijl van 

spelen en acteren en onderzoek je waar precies je 

specialiteit en talenten als trainingsacteur liggen. 

We oefenen in kleine groepjes een simulatie zoals 

die ook op het assessment zal plaatsvinden. 

Lunch   

Middag (13.30-16.00 uur)  

 

Afscheid 

 

Deze middag staat in het teken van vooruitkijken en 

afscheid nemen. 
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Uitleg van het vak! 

 

Wat	is	een	trainingsacteur?	
 
Een trainingsacteur is gespecialiseerd in het spelen van een rol binnen leersituaties. Denk 
aan rollenspellen bij een training, assessment of coachingstraject. Maar ook aan een 
klantonderzoek, bijvoorbeeld als ‘mystery guest’, of aan een serious game. 
Veelal speelt een trainingsacteur vanuit improvisatie. Kenmerkend aan het werk van een 
trainingsacteur is dat hij reageert op het gedrag en de manier van communiceren van de 
cursist. De rol van de acteur staat dus niet vast. Zijn emoties, gedachten, handelingen en 
belevingen worden namelijk gevormd door het gedrag van de cursist. Dit alles volgens de 
communicatieve principes 'actie-reactie', 'oorzaak-gevolg', 'zenden-ontvangen'. Naast het 
spelen van een personage, geeft de trainingsacteur ook feedback aan de cursist. Deze 
feedback wordt zowel tijdens het spel als ná een rollenspel (simulatie) gegeven. 
 
Wat	heb	je	nodig	als	trainingsacteur?	
 
Het vak trainingsacteur is een vrij beroep. Er zijn van overheidswege geen opleidingen 
geaccrediteerd. Tegenwoordig gaan er wel van verschillende acteursbureaus 
opleidingsinitiatieven uit, om het vak van trainingsacteur te professionaliseren. Vaak laten 
acteurs of docenten drama zich op deze manier bijscholen tot trainingsacteur. Mensen met 
zo’n achtergrond kiezen voor het vak omdat zij kwalitatief hoogwaardig spel kunnen laten 
zien, maar daarmee ben je er nog niet als trainingsacteur. Het doel van een 
trainingsacteur is niet het spel zelf, een trainingsacteur speelt, met een educatief doel, in 
reactie op de cursist. 
Spelvaardigheden die belangrijk voor hem zijn, zijn improvisatievermogen, een realistisch 
personage snel gestalte kunnen geven en naturel reageren op het gedrag van de cursist. 
Tegelijkertijd dient de trainingsacteur een ‘helicopterview’ aan te hebben staan om vanuit 
een overstijgend perspectief het rollenspel te observeren en hier feedback op te kunnen 
geven in zijn spel of achteraf. 
 
 
Naast spelvaardigheden zijn communicatieve en didactische vaardigheden net zo 
belangrijk voor een trainingsacteur. Hij moet bijvoorbeeld een veilige sfeer kunnen 
creëren, hij moet dingen kunnen overbrengen, hij moet verstand hebben van 
groepsprocessen (groepsdynamiek), enzovoort. Deze kennis en vaardigheden komen niet 
zomaar aanwaaien. Veel trainingsacteurs zijn echter het vak ingerold en hebben zich 
autodidactisch gespecialiseerd in het trainingsacteren. 
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Verder is het goed te vermelden dat er in trainingen vaak uitgegaan wordt van specifieke 
modellen. Bijvoorbeeld de Roos van Leary, de RET of Situationeel Leidinggevend 
Communiceren. Het is handig als een trainingsacteur beschikt over zekere theoretische 
kennis over dit soort modellen of weet waar hij dat kan vinden. 
Binnen de academie vinden wij het belangrijk beginnende trainingsacteurs de feeling met 
het vak te helpen ontwikkelen en daar hun eigen kwaliteiten in te ontdekken. Ervarend 
laten leren is de kern van het werk van een trainingsacteur. In de opleiding daarnaartoe is 
ervaringen opdoen, oftewel oefenen, oefenen, oefenen, dan ook het belangrijkste middel. 
Trainingsacteurs werden in Nederland voor het eerst ingezet binnen de politieopleidingen. 
Tegenwoordig worden ze veelvuldig ingezet binnen uiteenlopende 
communicatietrainingen. Daarin is Nederland vrij uniek. Het vak is namelijk niet erg 
bekend buiten onze landgrenzen. In ieder geval niet op de gedegen manier zoals 
trainingsacteurs in Nederland worden ingezet. 

 
 
 
Hoe	gaat	een	trainingsacteur	aan	de	slag?	
 
Een trainingsacteur heeft vaak de opleiding tot acteur of docent drama doorlopen. Zijn 
spel heeft echter geen kunstzinnig (of vermakelijk) doel, zoals dat geldt voor toneel-
acteren, film- acteren of televisie-acteren. Het doel van een trainingsacteur is om, via zijn 
spel, bij de cursist een ervaringsmoment te creëren. Hiermee wordt een moment bedoeld 
waarbij het denken, voelen, handelen en beleven van de cursist bij elkaar komt. Op dat 
moment ervaart de cursist daadwerkelijk wat zijn/haar gedrag bij de ander (de 
acteur/actrice) oproept. Zo leert de cursist of zijn/haar manier van communiceren 
effectief is, krijgt de cursist de mogelijkheid om een bepaald gedrag uit te proberen, of 
krijgt de cursist de mogelijkheid om zijn/haar manier van communiceren te 
perfectioneren. 
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“Klein spelen” 
 
Meestal is het spel van de trainingsacteur naturel van stijl. Dit wordt ook wel 'klein spelen' 
genoemd. Dat betekent dat de trainingsacteur zijn emoties en gemoedstoestanden niet 
groter maakt dan dat ze zijn. Hij speelt dan niet 'over the top'. Zijn gedachten, gevoelens, 
handelingen en belevingen worden heel natuurlijk en realistisch expressief gemaakt. 
Naturel spel zorgt ervoor dat het ervaringsmoment van de cursist zo reëel mogelijk is. Dit 
helpt om de leerervaring bij de cursist te vergroten. 
Typematig spel 
 
Met typematig spel wordt een stijl van spelen bedoeld, waarbij de acteur zijn gedachten, 
gevoelens, handelingen en belevingen wat groter maakt dan dat ze werkelijk zijn. Hierdoor 
komt zijn spel enigszins humoristisch en/of als 'niet echt' over. Deze stijl van spelen wordt 
door een trainingsacteur gebruikt om heftige onderwerpen toch 'bespeelbaar' te maken of 
om een 'luchtig' element in de training te brengen. Het niet naturel spelen zorgt namelijk 
voor een zekere afstand tot de heftige materie. Dit maakt het voor de cursist makkelijker 
om toch te oefenen met bepaald gedrag en om daar enigszins aan te wennen. Op die 
manier is het mogelijk om in de loop van de training het typematig spel te vervangen door 
naturel spel. 
Improvisatie een kunst apart 
 
Improvisatie is een spelvorm waarbij de acteur met beperkte voorinformatie in een 
rollenspel stapt. Hij weet dan bijvoorbeeld zijn naam, zijn beroep en zijn globale manier 
van communiceren. Daarnaast krijgt hij enige informatie over de situatie, waar die plaats 
heeft en wanneer. Op grond hiervan speelt hij zijn personage en reageert hij op de manier 
van communiceren van de cursist. Hierbij weet hij van tevoren dus niet wat hij precies 
gaat zeggen of doen. Zijn gedachten, emoties, beleving en manier van handelen zijn dan 
ook volledig afhankelijk van het gedrag van de cursist. Doet de cursist het communicatief 
'goed', dan krijgt de cursist zijn/haar gedrag 'beloond' door het gedrag van de 
trainingsacteur. Doet de cursist het communicatief minder florissant, dan krijgt de cursist 
dat ook terug. De trainingsacteur houdt hierbij altijd rekening met de gedoceerde theorie, 
het doel van de training en met het niveau van de cursist. Deze informatie krijgt de 
trainingsacteur vooraf door de trainer aangereikt. 
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Soorten	scenario's	
 
Scenario's zijn vooraf bepaalde scènes waarbij de tekst is vastgelegd. Dit wordt teksttoneel 
genoemd. De trainingsacteur kan deze manier van spelen alleen toepassen wanneer hij 
met één of meerdere andere trainingsacteur(s) samenwerkt. Bij scenario's is het voor de 
trainingsacteur geheel duidelijk wat hij of zij gaat doen. Met andere woorden: de vijf W's 
van het acteren (de Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom) zijn vooraf geheel bekend. 
Echter, een scenario staat nooit op zichzelf. Het is altijd de bedoeling dat cursisten bij het 
opnieuw spelen van het scenario informatie geven aan de trainingsacteur(s), of dat ze zelf 
inspringen in het rollenspel. 
 
Het inzetten van de trainingsacteur Trainingsacteurs worden het meest ingezet binnen: 
1.Communicatietrainingen 
Het gaat dan altijd om face-to-face communicatie of telefonische communicatie. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan trainingen. 
 
 
persoonlijke effectiviteit 
 
leidinggevend communiceren 
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omgaan met psychisch gestoord gedrag 
 
agressiehantering 
 
klantgericht communiceren 
 
getuigenverhoren 
 
slecht nieuws gesprekken 
 
onderhandelingsgesprekken 
 

Werkvormen	binnen	communicatietrainingen	
 
Een trainingsacteur werkt altijd samen met een communicatietrainer. Hij of zij stelt de 
training samen en overlegt met de trainingsacteur welke spelvorm het beste aansluit bij 
het doel en het onderwerp van de training. Een trainingsacteur heeft verschillende vormen 
waar vanuit hij of zij kan werken. 

 
 
Vanuit	een	situatieschets	werken	als	acteur	
 
Een vooraf bepaalde kortdurende casuïstiek is een situatieschets waarbij de informatie 
vóóraf door de trainer is opgetekend. Vooraf is dus bepaald welke situatie moet worden 
gespeeld. Een dergelijke situatie hoeft niet aan te sluiten bij de dagelijkse (werk)praktijk 
van de cursist. Het woord 'kortdurend' slaat op het feit dat de casus een incidenteel 
karakter heeft. Met andere woorden: de situatie vormt een momentopname. Gemiddeld 
duren deze simulaties maximaal een kwartier. 
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Voorbeelden: 
 
Een man krijgt een parkeerboete en loopt de parkeercontroleur tegemoet. 
 
Een vrouw moet voor een noodsituatie snel met de bus naar huis, alleen heeft ze 
onverhoopt haar tas met strippenkaart en portemonnee op haar werk laten liggen. 
Een man komt aan de balie en begrijpt niet hoe hij een formulier moet invullen. 
 
Simulaties	vanuit	vooraf	bepaalde	langdurige	casuïstiek	
 
Een vooraf bepaalde langdurige casuïstiek is ook een situatieschets waarbij de informatie 
vóóraf door de trainer is opgetekend. Vooraf is dus bepaald welke situatie moet worden 
gespeeld. Een dergelijke situatie hoeft niet aan te sluiten bij de dagelijkse (werk)praktijk 
van de cursist. Het woord 'langdurend' slaat op het feit dat de casus een langdurig(er) 
karakter heeft. Met andere woorden: de situatie omvat een langere periode. Kenmerkend 
aan een vooraf bepaalde langdurige casuïstiek is de grotere complexiteit van de situatie. 
Vandaar dat deze simulaties gemiddeld (minimaal) een kwartier duren. Voorbeelden: 
Een man wordt als een verdachte verhoord. Een echtpaar volgt relatietherapie. 
Een vrouw heeft forse schulden en zoekt hulp. 
 
Simulaties	vanuit	niet	vooraf	bepaalde	casuïstiek	
 
Een niet vooraf bepaalde casuïstiek is een situatieschets waarbij de informatie voor de 
trainingsacteur en de cursist niet vooraf bekend is. Tijdens de training wordt er een 
casuïstiek opgesteld die door de trainingsacteur en de cursist in het te spelen rollenspel 
wordt uitgewerkt. Een dergelijke casuïstiek wordt veelal ingebracht door de cursist die het 
rollenspel zelf gaat spelen. Daarom sluit de omschreven situatie meestal aan bij de 
dagelijkse (werk)praktijk van de cursist. Een niet vooraf bepaalde casuïstiek heeft vaak 
een incidenteel karakter. Met andere woorden: de situatie vormt een momentopname. 
Voorbeelden: 
Een manager wil een deel van een functioneringsgesprek uitspelen. 
 
Een aannemer wil een nukkige opdrachtgever vertellen dat de opdracht niet uitvoerbaar is. 
Een begeleider wil leren om een laagbegaafde medewerker te corrigeren op diens gedrag. 
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Een voorbeeld, de carrouselmethode 
 
De carrouselmethode is vaak een zeer kortdurende situatieschets. Meestal is deze 
casuïstiek niet vooraf bepaald. De situatie wordt meerdere keren direct achter elkaar 
gespeeld. Met andere woorden: de casus wordt door meerdere cursisten gespeeld, zonder 
een tussenliggend evaluatiemoment. Alle cursisten hebben zo een kort contactmoment 
met de trainingsacteur. Deze methode is zeer geschikt om het effect te zien van 
verschillende gedragingen in dezelfde situatie. Daarbij is deze methode erg geschikt als 
'opwarmer'. 
Voorbeelden: 
 
Een baliemedewerker moet een arrogante man uitleggen dat hij zijn rijbewijs te laat ter 
verlenging heeft voorgelegd en daarom meer geld kwijt is. 
Een brandweervrouw moet een nieuwsgierige omstander verzoeken om meer afstand te 
nemen van de brand. 
Een telefonist moet aan een boze en ongeduldige man vertellen dat degene om wie hij 
vraagt hem niet te woord kan staan. Het passieve regiemodel Het passieve regiemodel is 
een vorm waarbij de trainingsacteur in eerste instantie een vooraf vastgelegd scenario 
speelt. Dat doet hij samen met één of meerdere andere trainingsacteur(s). Na het spelen 
van de scène wordt het scenario opnieuw gespeeld. Op dat moment krijgen de cursisten de 
mogelijkheid om tijdens het spelen aanwijzingen te geven aan (meestal één) 
trainingsacteur. Deze speelt de verkregen aanwijzing gelijk uit. De collega's van deze 
trainingsacteur reageren natuurlijk op zijn 'nieuwe' gedrag. Op deze manier wordt voor de 
cursisten helder wat het effect is van verschillende gedragingen binnen één en dezelfde 
situatie. Het feit dat de cursisten zelf niet hoeven spelen, levert vaak een veilig gevoel op. 
Echter, cursisten ervaren via deze methode niet hoe het is om zelf in de geschetste 
situatie te staan. Het actieve regiemodel Het actieve regiemodel (ook wel inspringspel 
genoemd) is een vorm waarbij de trainingsacteur in eerste instantie een vooraf vastgelegd 
scenario speelt. Dat doet hij samen met één of meerdere andere trainingsacteur(s). Na het 
spelen van de scène wordt het scenario opnieuw gespeeld. Op dat moment krijgen de 
cursisten de mogelijkheid om tijdens het spelen een trainingsacteur te vervangen. De 
cursist speelt 
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de scène verder zoals hij/zij denkt dat het beter kan. De collega's van de vervangen 
trainingsacteur reageren natuurlijk op het gedrag van de cursist. Weet de cursist niet meer 
hoe hij/zij verder moet handelen, dan wordt deze vervangen door een andere cursist. Net 
zolang totdat de situatie naar ieders tevredenheid is afgerond. Op deze manier wordt voor 
de cursisten helder wat het effect is van verschillende gedragingen binnen één en dezelfde 
situatie. Het feit dat de cursisten zelf inspringen, levert vaak in het begin wat weerstand 
op. Echter, cursisten ervaren via deze methode heel nadrukkelijk zelf hoe het is om in de 
geschetste situatie te staan. 
 
 

 
 

Feedback	geven	en	ontvangen	als	trainingsacteur	
 
Feedback geven vormt een essentieel onderdeel van het werk van de trainingsacteur. Deze 
feedback is concreet van aard en op de praktijk gericht. Meestal werkt een trainingsacteur 
ook met tops en tips. Tops beschrijven hetgeen er tijdens het spel op communicatief 
gebied goed ging. Tips zijn handige aandachtspunten om de manier van communiceren 
effectiever te maken. Het theoretisch inkaderen van wat er tijdens het spel naar boven is 
gekomen, behoort in eerste instantie tot de rol van de trainer. Echter, omtrent dit punt is 
geen eenduidigheid te geven. De taken van de trainer en de trainingsacteur overlappen 
elkaar namelijk geregeld. Een trainingsacteur kan vanuit verschillende invalshoeken 
feedback geven. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. 
Feedback geven tijdens het spelen 
 
Een trainingsacteur kan tijdens zijn spel feedback geven over het gedrag en de manier van 
communiceren van de cursist. Op dat moment krijgt de cursist op een directe manier - en 
in de 
situatie - informatie over wat zijn/haar gedrag bij het personage van de trainingsacteur 
doet. Voorbeelden: 
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Een trainingsacteur zegt: "Nou moet je niet zo gaan lachen, daar kan ik helemaal niet 
tegen." 
Of: "Vind je het normaal om weg te kijken als ik om je hulp vraag." 
 
Of: "Houd toch eens op met dat tikken met je pen, ik word daar helemaal gek van!" 
Feitelijk geeft een trainingsacteur constant feedback tijdens het spelen. Hij reageert 
immers tijdens het rollenspel altijd op het gedrag van de cursist. Alleen, met 'feedback 
geven tijdens het spelen' wordt bedoeld dat de trainingsacteur expliciet en woordelijk 
kenbaar maakt wat hij denkt, voelt en beleeft bij de manier van communiceren van de 
cursist. 
 
Feedback geven vanuit het personage / ‘in de rol’ Een trainingsacteur kan ná een 
rollenspel feedback geven vanuit het personage dat hij heeft gespeeld. Kenmerkend aan 
deze methode van feedback geven, is dat de acteur deze feedback geeft met alle 
bijkomende gedachten, gevoelens en belevingen die hij tijdens het rollenspel ook ervoer. 
Alsof het personage midden in een situatie wordt gevraagd om te vertellen wat er in hem 
omgaat. Met andere woorden: als het personage boos was toen het rollenspel is gestopt, 
dan geeft het personage ook boos feedback. Een voorbeeld van deze methode: 
 
 
Een trainingsacteur zegt: "Vind je het gek dat ik kwaad ben. Die gek kijkt me geen enkele 
keer aan. Verdomme. Zit ik dan. Zo kan ik toch niet verder? Het kost me alleen maar 
klauwen met geld. En wat doet hij daar? Precies, een beetje ongeïnteresseerd staren naar 
zijn computertje. Alsof ik weer zo'n geval ben." 
Voordeel van deze methode van feedback geven, is dat de cursist nadrukkelijk wordt 
geconfronteerd met de emoties, gedachten en belevingen die zijn/haar gedrag bij het 
personage heeft opgeroepen. Deze emoties en gedachten worden namelijk niet altijd 
tijdens het spel duidelijk. Het confronterende karakter van de feedback kent echter ook 
een nadeel. De feedback kan namelijk nogal heftig overkomen waardoor het leereffect bij 
de cursist vermindert. 
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Feedback	vanuit	het	personage	/	‘in	de	rol’	(helicopterview)	
 
Feedback vanuit het personage kan ook op een andere manier worden gegeven. Namelijk 
via de helicopterview. Ook bij deze methode vertelt het personage ná een rollenspel wat 
zijn gedachten, emoties en belevingen waren bij het gedrag van de cursist. Alleen, dat 
doet het personage dan alsof hij van boven af naar de situatie kijkt waarin hij net heeft 
gezeten. Het personage spreekt dan ook op een rustige manier. Dus niet met de 
emotionele lading die het personage tijdens het rollenspel ervoer. Voorbeeld van deze 
methode: 
Op de vraag wat het personage vond van het gevoerde gesprek, antwoordt hij: "Ja, ehm, 
weet ik niet. Vond het gewoon niks, eigenlijk. Weet ook niet waarom." 
Of: "Ik vond het een heerlijk gesprek. Echt, zo warm, zo betrokken. Heerlijk, gewoon. Echt 
heerlijk." 
Of: "En toen begon hij ook zachter te praten. Dat vond ik heel prettig. Alleen keek hij me 
soms erg doordringend aan. Dat voelde voor mij vrij bedreigend." Voordeel is dat de 
feedback minder heftig overkomt bij de cursist. De cursist heeft namelijk niet het gevoel 
alsof het rollenspel nog steeds bezig is. Nadeel van deze methode is, dat het personage in 
veel gevallen geen notie heeft van de achtergronden van gedrag en communicatie. 
Daarom kan het personage niet altijd precies helder maken waarom hij bepaalde dingen 
dacht, voelde, deed en beleefde. Overigens, dit nadeel geldt ook voor de vorige methode. 
Feedback vanuit de acteur zelf / ‘uit de rol’ (helicopterview) 
 
Een trainingsacteur kan ná een rollenspel ook feedback geven vanuit zichzelf. Er is dan 
altijd sprake van een helikopterview. De trainingsacteur bekijkt de gespeelde situatie dus 
van bovenaf. Voorbeeld van deze methode: 
 
Op de vraag wat de trainingsacteur vond van het gevoerde gesprek, antwoordt hij: "Frans, 
mijn personage, voelde zich alleen in het gesprek. Omdat de medewerker weinig zei en 
ook niet leek te zien dat Frans zich rot voelde, tja, toen wilde hij alleen maar weg. Frans 
had er dus behoefte aan dat je zou zeggen dat je ziet dat hij zich verloren voelde." 
Ander voorbeeld: 
 
"Ik was als personage zo verbaasd dat jij me op mijn nummer zette. Echt, mijn 
bedoelingen waren namelijk heel zuiver. Ik wilde juist erg behulpzaam zijn omdat ik je zo 
waardeer. En toen 



20 
www.trainingsacteur-academie.nl  

gaf je me juist een standje. Ik werd daar erg door verrast en ik bleef als personage ook 
beduusd achter." 
Nu heeft de trainingsacteur kennis over de achtergronden van gedrag en communicatie. 
Daarbij kan hij precies vertellen wat hij dacht, voelde en beleefde. Deze twee zaken 
vormen het voordeel van deze methode van feedback geven. Het zorgt er namelijk voor 
dat de trainingsacteur heel nauwgezet aangeeft wat het gedrag en de manier van 
communiceren bij het personage deed. Nadeel van deze methode is dat de cursist niet de 
feedback van het personage zelf hoort. Het klinkt wellicht vreemd, maar dit wordt door 
cursisten soms als een gemis ervaren. 

 
 

Rollenspelen		Wie	heeft	de	regie?	
 
De trainer leidt het proces en is eindverantwoordelijk, de acteur is gelijkwaardig maar 
volgend. De trainingsacteur is een levend leermiddel, een middel dat door de trainer 
bediend wordt. 
De acteur als levend leermiddel Een trainingsacteur voegt op 4 manieren waarde toe: 
 
een mengpaneel van gedrag en emoties 
 
spelen vanuit theorie 
 
interactief spel 
 
feedback 
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Mengpaneel van gedrag en emoties: hij kan op overtuigende wijze verschillende personen, 
soorten gedrag en emoties neerzetten. Hij is in staat zijn spel te doseren, voor de ene 
cursist een tikkeltje zo, voor de ander een tikkie zus. Hij kan inschatten op welk niveau de 
cursist kan oefenen en hij past zijn tempo van interveniëren aan bij de snelheid van de 
cursist. 
 
Spelen vanuit theorie: een trainingsacteur is bekend met de algemenen geldende 
communicatiemodellen en theorie. Deze kan hij in zijn spel integreren. 
 
Interactief spel: een acteur is beïnvloedbaar, het gedrag dat hij in de loop van de simulatie 
vertoont, ontstaat in interactie met het gedrag van de cursist. Een correcte interventie 
van de cursist wordt door de acteur ‘beloond’ met ander gedrag. Zo maakt de acteur 
voelbaar hoe gedrag het gedrag beïnvloedt. 
 
Feedback: een trainingsacteur kan een cursist vanuit twee perspectieven feedback geven. 
Vanuit het personage dat hij net gespeeld heeft, en vanuit zijn helikopter view als acteur. 
 
Beperkingen aan het werken met trainingsacteurs: 
 
Sommige cursisten vinden het werken met een acteur verschrikkelijk, hoe veilig de acteur 
het ook maakt. Een trainingsacteur kan inhoudelijk overvraagd worden als de tegenrol 
diepgaande kennis van het werk vereist. 
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Voordat	de	training	begint,	instructies	aan	de	trainingsacteur	
 
Briefing van de acteur door de trainer 
 
Belangrijk om af te stemmen met de acteur: 
 
De groep, wat voor mensen zitten er in de groep, wat is hun relatie met elkaar. 
 
Hoe is de sfeer in de groep, weerstand? taalgebruik? 
 
Moet er rekening gehouden worden met sommige deelnemers? 
 
Bijzondere voorvallen in de groep of training geweest? 
 
Theorie en leerdoelen: wat wil de trainer met de cursisten bereiken. 
 
Het programma: hoeveel simulaties, hoeveel cursisten, wanneer pauze, hoe langwerken? 
 
Werkvormen: welke vormen gaat de trainer gebruiken en heeft u daar hetzelfde idee over? 
Wie zet de oefening stop, wie geeft time-outs etc. 
 
Spel inzet: wat kunnen de cursisten aan qua gedrag en emoties? 
 
Procedure van nabespreken: Wie komt wanneer aan het woord? 
 
Feedback van de acteur: trainers en acteurs kunnen verschillende verwachtingen hebben 
over het geven van feedback. Wordt er vanuit het personage of vanuit de acteur feedback 
gegeven, of vanuit beide? 
 
Manier waarop de trainer zich aan de groep voorstelt: wat zegt de acteur over zichzelf bij 
de introductie aan de groep? 
 
Rolverdeling tussen trainer en acteur: Wie heeft welke rol en wat verachten beide daarin? 
Praktische speelplek doornemen, hoe ingericht, welke attributen, welke tips heeft de 
acteur, waar zitten observatoren, waar zit de trainer? 
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Cursisten	voorbereiden	op	het	werken	met	een	acteur	
 
Cursisten kunnen allerlei angsten en vooroordelen hebben over het werken met acteurs. De 
één ziet het als een vreemd toneelstukje, de anders als iets engs. Er zijn mensen die er 
dagenlang tegen opzien en er zelfs slecht van slapen. 
De Simulatie/Rollenspel Twee soorten simulaties 
Verkennende simulaties 
 
In een verkennende simulatie laat de trainer de cursist het ‘gewoon ‘eens proberen; ‘we 
zien wel hoe het loopt’. Zonder de theorie te behandelen of hem een duidelijke opdracht 
mee te geven, laat de trainer de cursist het gesprek of oefening ervaren. 
Bij een verkennende simulatie kan de trainer de acteur op twee manieren instrueren: - 
Hem vragen om ‘volgend’ te spelen, hij neemt zich niets voor, hij reageert op de 
interventies van de cursist en neemt geen initiatief. - De acteur vragen meer ‘sturend’ te 
spelen; “waarschijnlijk gaat hij oplossingen voor jou bedenken. Ik wil hem laten ervaren 
dat dat niet effectief is, dus wijs al zijn oplossingen maar af”. 
 
 
Simulaties	waarin	gericht	geoefend	wordt	
 
Dit soort simulaties heeft tot doel om de cursist bewust met iets te laten oefenen. Hij gaat 
gericht proberen om het gesprek op een bepaalde manier aan te pakken. De observatoren 
kijken, eveneens gericht, of hij daarin slaagt. 
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Het instrueren van alle partijen door de trainer 
 
Instructie cursist: 
 

- doel van het gesprek 
 

- doel van de oefening 
 

- punten waarop cursist feedback zal krijgen 
 

- aanleiding voor het gesprek 
 

- wat is eraan vooraf gegaan 
 

- relatie tussen de gesprekspartners 
 

-  
Tijdsduur simulatie: maximaal 10 minuten Instructie observanten: Door observanten 
observatieopdrachten te geven hebben ze de juiste bril op. Het werken met 
observatieopdrachten heeft voordelen: 
het zorgt voor doelgericht waarnemen van gedrag, dat helpt om bruikbare en concrete 
feedback te verzamelen 
 
 

- door observanten gericht te laten kijken leren ze meer dan zomaar toeschouwer te 
zijn 

 
- het vergroot de betrokkenheid 
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- observatieopdrachten bieden een goede leidraad voor de nabespreking (ook
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afbakening) 
 
Instructie acteur: Met de acteur kan kort de volgende zaken worden doorgenomen: 
 

- het leerdoel en daaraan gekoppeld, welk gedrag de trainer beloond wil zien 
 
De spel-insteek, hoe hoog moet de acteur inzetten? Het liefst met een paar concrete 
gedragsbeschrijvingen. Feedback tijdens het spel: De trainer kan de acteur vragen om 
bepaalde vaardigheden bij een cursist uit te lokken, door hem tijdens het spel feedback te 
geven. Bijvoorbeeld ‘begrip tonen’, als de cursist dit uit zichzelf niet inzet kan de trainer u 
vragen om dingen te zeggen als: “volgens mij begrijp je gewoon niet wat ik bedoel”. De 
acteur helpt de cursist hiermee op het ‘goede’ spoor. Dit is een actieve interventie van de 
acteur, waarmee hij het verloop van de simulatie sterk beïnvloedt. 
Digitaal reageren: Een andere insteek is om de acteur te vragen heel zwart wit op 
bepaalde zaken te reageren, bijvoorbeeld op open en gesloten vragen. De cursist wordt 
dan krachtig geconfronteerd met de effectiviteit van hun interventie. 
Succeservaring: Een trainer kan een cursist een succeservaring bezorgen: ‘hij doet zo zijn 
best maar het lukt niet’. (of bij erge faalangst) De trainer kan dan de acteur vragen om de 
cursist te belonen bij elk spoor van gewenst gedrag (lage insteek) 

 
	
Rol	trainer	tijdens	de	simulatie	
 
Tijdens de simulatie observeert de trainer de gebeurtenissen en waar nodig grijpt hij in. 
Hij observeert niet willekeurig, maar gericht en met een doel: de momenten die hij na wilt 
bespreken. Het leerdoel is leidend. De trainer moet in de gaten houden of de cursist 
oefent met het leerdoel zoals hij dat voor ogen had. (zo niet dan kan de trainer besluiten 
om in te grijpen) 
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Ingrijpen 
 
Wat zijn redenen voor een time-out of het stoppen van de simulatie? 
 
het leerdoel is bereikt 
 
het lukt de cursist niet 
 
de cursist neemt de oefening niet serieus 
 
cursist gaat te veel op in het spel 
 
de acteur doet iets anders dan de trainer voor ogen had 
 
de acteur en/of cursist heeft de inhoud verkeerd begrepen 
 
Nabespreken 
 
Dit is de fase waarin er geoogst wordt. De trainer zorgt ervoor dat de ervaring die de 
cursist net heeft opgedaan een zinnige en leerzame ervaring wordt. De trainer treedt op 
als gespreksleider met twee gesprekspartners: de cursist en de observatoren. En natuurlijk 
ook; de acteur. Deze heeft ook bepaalde feedback waar hij gebruik van kan maken (hoeft 
niet) Nabespreken in fasen: 
 
stoom af laten blazen 
 
gestructureerd nabespreken 
 
afronden 
 
Stoom af blazen: De trainer laat de cursist afreageren en ‘leeglopen’. (ongenuanceerd en 
ongestructureerd) Op deze manier kan de cursist de overgang maken van de beleving naar 
de reflectie daarop. Stoom afblazen is iets anders dan feedback geven! 
 
Gestructureerd nabespreken: nu wordt het tijd voor reflectie. Dat doet de trainer door 
iedereen (cursist en observatoren) te herinneren aan de bril die zij op hadden gezet, en 
daarmee op de simulatie terug te kijken. 
 
De cursist: de trainer kan inhaken op iets wat tijdens het stoom afblazen gezegd is en 
daarop doorvragen, bijvoorbeeld: 
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wat maakte het zo moeilijk? 
 
Is het je wel gelukt? 
 
Waarom wel/niet. Hoe heb je het aangepakt? 
 
Welk effect denk je dat je hebt gehad op...... De trainer kan de cursist ook gerichte 
vragen stellen naar iets wat hij tijdens de simulatie is opgevallen (en wat raakt aan het 
leerdoel van de simulatie) 
 
De observatoren: door concreet te beschrijven wat ze hebben waargenomen kunnen ze 
veel leren. 
 
De acteur: de trainer kan de acteur op elk gewenst moment bij de nabespreking 
betrekken. Als het goed is, worden de belangrijkste momenten uit het gesprek door de 
cursist en de observatoren zelf naar voren gebracht en hoeft de acteur slechts zaken aan 
te vullen. 
Afronden: de trainer vat samen wat er is gebeurd, legt verbanden aan met de theorie, 
trekt conclusies, benoemt kwaliteiten en geeft algemene persoonlijke tips. 
Goede vragen voor een trainer om bij feedback geven aan de acteur te stellen: 
 
Hoe kwam dat op jou over? 
 
Wat voor effect had dat op jou? 
 
Wat deed de cursist nou om ervoor te zorgen dat.....? 
 
Hoe kwam het dat jij.....? Slechte vragen: 
 
Hoe vond je het gaan? 
 
Wat vond jij ervan? 
 
Hoe vond jij dat de cursist het deed? 
 
Wat had de cursist beter kunnen doen? 
 
Hoe zou jij gereageerd hebben als....? Dit soort vragen nodigt uit tot: 
 
Interpreteren 



29 
www.trainingsacteur-academie.nl  

waarde oordelen uitspreken 
 
tips te geven 
 
te psychologiseren 
 
cursisten onderling te vergelijken 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trainingsacteurs	en	hun	inzetbaarheid	
 
 
Een assessment wordt veelal uitgevoerd binnen een sollicitatieprocedure. Een 
trainingsacteur speelt dan een situatie met een kandidaat en deze situatie wordt door 
verschillende deskundigen beoordeeld. In veel gevallen wordt de trainingsacteur bij de 
beoordeling betrokken. Simpelweg omdat hij de situatie feitelijk heeft beleefd en deze 
ervaringen nauwgezet kan teruggeven aan de beoordelaars. 
Mysteryguest 
 
Trainingsacteurs worden soms ook ingezet als mysteryguest. Hierbij wordt cursisten vooraf 
verteld dat er binnen een vastgestelde termijn een acteur zich voordoet als klant of cliënt. 
Wanneer de acteur langskomt is onbekend. De trainingsacteur maakt zich tijdens zijn 
bezoek natuurlijk niet kenbaar als acteur. Op deze wijze worden werknemers getoetst op 
hun communicatieve vaardigheden in de werkelijke praktijk. Van het bezoek wordt door de 
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trainingsacteur namelijk een evaluatie opgesteld. Dit rapport dient als toetsing van het 
huidige communicatieve niveau (bijvoorbeeld vóórdat een communicatietraining plaats 
heeft gehad) óf ter evaluatie van het effect van een reeds gegeven communicatietraining. 
Games 
 
Een game is een spelvorm waarbij verschillende groepjes cursisten dezelfde opdracht 
voorgeschoteld krijgen (vaak in overeenkomst met hun dagelijks werk) bijvoorbeeld in een 
Acquisitiegame: ‘Probeer deze opdracht binnen te halen’. Binnen de werkelijkheid van de 
game ‘leeft’ een aantal personages waarmee de cursisten te maken krijgen. De 
trainingsacteur speelt zo’n personage en evolueert mee met het verloop van de game. 
Praktische co-trainer 
 
Ervaren trainingsacteurs worden ook als praktische co-trainer ingezet. Een dergelijke 
trainingsacteur krijgt dan de verantwoordelijkheid over enkele onderdelen van de training. 
Bijvoorbeeld als het gaat om energizers of ontspanningsoefeningen. Of als het gaat om 
basale communicatieve vaardigheden. Soms gebeurt dit met de hele cursistengroep. Maar 
het kan ook zo zijn dat de grote groep wordt gesplitst in kleinere cursistengroepen. De 
trainingsacteur gaat dan met dit kleinere groepje aan de slag. Hij speelt dan rollenspelen 
met deze cursisten en is tevens de trainer. 
Interactief Communicatietheater 
 
Deze vorm van theater is bedoeld om bepaalde onderwerpen en ‘hete hangijzers’ aan te 
snijden, waarover gediscussieerd kan worden. Twee trainingsacteurs of een trainer en een 
trainingsacteur spelen een voorstelling. Het publiek kan het verloop van de voorstelling 
bepalen. Deze vorm van theater wordt ook veel gebruikt als leermiddel om bepaalde 
nieuwe methodes uit te leggen of nieuwe strategieën uit te proberen. 
Thema theater 
 
Deze vorm van theater wordt speciaal gemaakt over een bepaald thema. Veel gebruikt als 
aanvulling op lezingen tijdens congressen en/ of seminars. 
 
Theatersport 
 
Dit zijn wedstrijden waar teams vanuit een bedrijf de competitie aangaan door het spelen 
van 
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scenes volgens de speciale regels van de theatersport. Rechters of een jury bepalen of de 
teams zich aan de spelregels houden en geven punten waardoor er uiteindelijk een winnaar 
uit de bus komt. 
Functioneringstheater 
 
In functioneringstheater spelen de cursisten elkaars rollen om feeling te krijgen voor 
elkaars positie. 
Psychodrama 
 
Door middel van gesprekken en/of het Obstruction Game leren de cursisten te kijken naar 
hun eigen en elkaar tekortkomingen. Via scenes die steeds vanuit een andere invalshoek 
gespeeld worden, leren cursisten wat het effect is van gedragsverandering. 
Presentatietheater 
 
Acteurs presenteren een bepaald evenement, belevingsfestijn, training, seminar, congres 
e.d. om de sfeer licht en humorvol te houden. 
Typetjes 
 
Acteurs worden op manifestaties en evenementen ingezet als typetje om een bepaalde 
inhoud, sfeer of extra betekenis te geven aan een speciale activiteit. 
Implantatietheater 
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Assessment 

 
In overleg kan je opgaan voor het examen. Je krijgt een casus en werkt met een professionele 
trainingsacteur als klant.  
Leg je de proeve van bekwaamheid met een voldoende of goed af, dan ontvang je het certificaat 
en word je ingeschreven in het acteursbestand van de Trainingsacteur-academie als je dat wilt. 
Het examen duurt ongeveer 30 minuten. 
Voor het stage lopen bij trainingen van Match-it en ingeschreven worden bij de de Trainingsacteur-
Academie is het examen verplicht. 
 
Beoordelingscriteria Assessment Trainingsacteur 
 
Trainingsacteur = de cursist die voor het assessment opgaat. 
Cursist = de assessor die vanuit een casus een cursist speelt. 
 
 

Beoordelingscriteria 
 

Onvoldoende Voldoende Goed 

Beoordelingspunten 
Toets doelen 
 

   

Deel I 

Acteren  

 

   

Spelvaardigheid  
 
De trainingsacteur laat zien dat het 
adequaat inspeelt op de situatie die in 
het assessment word geschetst. Daarbij 
maakt het gebruik van zowel naturel als 
typematig spel. 

De 
traingingsacte
ur laat weinig 
tot geen 
variatie in spel 
zien. 
Waardoor er 
voor de cursist 
geen 
verdieping van 
de leersituatie 
plaatsvind. 

De 
traingingsacteur 
is in staat om 
spel te laten 
zien wat 
adequaat 
inspeelt op de 
leersituatie en 
helpt tot een 
beter verstaan 
van het gedrag. 

De 
traingingsacte
ur laat 
gevarieerd 
spel zien 
waardoor de 
cursist in zijn 
leersituatie 
tot een groter 
inzicht komt.  

Score 
 

   

Spelaanbod  
 
De trainingsacteur is in staat om in het 

De 
trainingsacteu

De 
traingingsacteur 

De 
traingingsacte



33 
www.trainingsacteur-academie.nl  

spel een aanbod te creëren waardoor de 
cursist ander gedrag gaat oefenen of laat 
zien.  

r laat weinig 
tot geen 
spelaanbod 
zien, waardoor 
de cursist niet 
tot ander 
gedrag komt. 

is in staat om in 
het spel een 
aanbod te doen 
waardoor de 
cursist tot 
ander gedrag 
komt. 

ur is in staat 
om in het spel 
een aanbod te 
doen 
waardoor de 
cursist tot 
ander gedrag 
en een groter 
inzicht komt. 

Score 
 

   

Rol definiëring  
 
De trainingsacteur maakt duidelijk vanuit 
welke rol (trainingsacteur, personage 
ingebracht door de cursist) hij 
communiceert naar de cursist. Er is 
daarin een duidelijke markering te 
herkennen voor de cursist. 
 
 

De 
trainingsacteu
r schakelt 
weinig tot 
niet, waardoor 
het voor de 
cursist 
onduidelijk is 
waar de 
leersituatie 
begint en 
eindigt. 

De 
trainingsacteur 
schakelt op de 
algemene 
momenten en 
laat daarin 
duidelijk zien 
vanuit welke rol 
hij 
communiceert. 
Waardoor de 
cursist begrijpt 
met wij hij 
communiceert.  

De 
trainingsacteu
r schakelt op 
cruciale 
momenten en 
geeft 
duidelijk aan 
vanuit welke 
rol hij 
communiceert
. Waardoor de 
leersituatie 
voor de 
cursist 
duidelijk 
afgebakend 
blijft. 

Score 
 

   

Helicopterview  
 
De trainingsacteur kan overstijgend 
kijken naar de leersituatie, en weet 
welke keuzes er zijn te maken om de 
cursist tot ander gedrag of inzicht te 
laten komen. Hierbij maakt hij gebruik 
van zijn kennis over communicatie. 
 

De 
trainingsacteu
r laat weinig 
tot geen 
kennis van 
communicatie 
zien door dit 
nergens te 
benoemen of 
niet te laten 
zien in het 
spel.  

De 
trainingsacteur 
laat voldoende 
blijken dat het 
overstijgend 
kan kijken naar 
de leersituatie 
door zijn 
feedback of 
spel. 

De 
trainingsacteu
r heeft goed 
zicht op de 
leersituatie 
en weet 
precies wat er 
nodig is om 
tot ander 
gedrag te 
komen door 
feedback 
hierover te 
geven of het 
spel daarop 
aan te passen. 
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Deel II 

Begeleidingsvaardigheden 

 

   

Contact  
De trainingsacteur kan verbinding maken 
met de cursist waardoor deze een veilige 
situatie ervaart en zich voelt uitgenodigd 
om te leren en te experimenten. 

De 
trainingsacteur 
maakt weinig tot 
geen contact met 
de cursist. En 
neemt te snel het  

De 
trainingsacteur 
maakt 
voldoende 
contact 
waardoor de 
cursist zich 
durft te uiten 
en een leerbare 
situatie 
ontstaat. 

De 
trainingsacteur 
maakt goed 
contact en 
creëert en 
veilige 
leersituatie 
waarin de 
cursist wordt 
uitgedaagd om 
tot leren en 
experimenteren 
te komen. 

Uitvragen  
 
De trainingsacteur kan door het uitvragen 
helder krijgen met welke vraag de cursist 
wil oefenen en hoe hij hier mee aan de 
slag wilt. Dit uitvragen gaat aan de hand 
van gebeurtenis, gedachten, gevoelens, 
gedrag en gevolg. 
 

De  
trainingsacteur  
neemt te weinig 
tijd om een 
helder beeld te 
schetsen van de 
leersituatie. 
Waardoor er geen 
leerbare situatie 
ontstaat. Of 
neemt juist te 
veel tijd 
waardoor het 
voor de cursist 
steeds 
spannender en 
moeilijker wordt 
om te spelen te 
komen. 

De 
trainingsacteur 
neemt 
voldoende tijd 
om helder te 
krijgen waar de 
leersituatie van 
de cursist om 
draait en met 
welk gedrag er 
geoefend moet 
worden om tot 
een gewenst 
resultaat te 
koen. 

De 
trainingsacteur 
krijgt 
doormiddel van 
gerichte vragen 
en afgestemde 
houding, goed 
helder waar het 
doel van de 
cursist over 
gaat en of een 
situatie creëren 
waarin het 
leerdoel 
duidelijk wordt.  

Score 
 

   

Feedback geven  
 De De De 
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De trainingsacteur kan de cursist vanuit 
de sandwich methode feedback geven op 
zijn leerdoel.  

trainingsacteur 
geeft weinig tot 
geen feedback 
waardoor het spel 
niet tot ander 
gedrag of inzicht 
leid. 

trainingsacteur 
geeft duidelijk 
feedback wat 
de cursist helpt 
in de 
leersituatie tot 
ander gedrag te 
komen. 

trainingsacteur 
geeft vanuit de 
sandwich 
methode helder 
feedback 
waardoor de 
cursist tot 
ander gedrag en 
inzicht komt en 
met een succes 
ervaring de 
leersituatie 
afsluit. 

Score 
 

   

Evalueren en afronden van de 
leersituatie 
 

 

 
De trainingsacteur kan een afsluitend 
gesprek voeren waarin door beiden wordt 
teruggeven hoe de leersituatie is 
ervaren. Waardoor deze leersituatie tot 
een goede afronding komt. 

De 
trainingsacteur 
heeft weinig tot 
geen aandacht 
voor een helder 
afronding. 
Waardoor de 
leerervaring niet 
of weinig 
expliciet wordt 
gemaakt. 

De 
trainingsacteur 
heeft 
voldoende 
aandacht voor 
de afronding 
van de 
leerervaring. 
Deze wordt 
besproken in 
het nagesprek 
en draagt bij 
aan de 
leersituatie. 

De 
trainingsacteur 
geeft in de 
evaluatie 
helder en 
concreet aan 
wat hij heeft 
gezien en 
ervaren. Ook is 
er voldoende 
ruimte voor de 
cursist om zijn 
ervaring te 
verkennen en 
terug te geven. 
Er is duidelijk 
sprake van 
wederkerigheid. 

Score 
 

   

Eindbeoordeling 
 

   

 

Censuur: 
Elke hoofdonderdeel (1 en 2) moet minimaal 3 voldoendes hebben om tot een voldoende 
eindbeoordeling te komen. 
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