
 
 
 
BASIS training Agressie Acteren:  
 
Spelen van nog te beïnvloeden agressie binnen 
Agressietrainingen. 
 
 
 
 
 
 Inleiding  
 
Deze workshop is bedoeld om als trainingsacteur 

geloofwaardige rollen neer te leren zetten 

binnen agressietrainingen die gaan over nog te 

beïnvloeden agressie. Het gaat hierbij om 

agressie van mensen op een slechte dag, mensen 

met een verhard standpunt, mensen met een 

verruwde mentaliteit tot boze mensen. 

Deze training is gericht op de meeste trainingen 

die in het werkveld onder de noemer 

agressietrainingen vallen.  

 
 
Doelgroep:  
 
Trainingsacteurs die voorbereid willen zijn op 

hun werk binnen  de standaard “agressie” 

trainingen.  Ook geschikt voor trainingsacteurs 

die die beter willen worden in het neerzetten van 

dergelijke rollen of willen leren de 

spanningscontrole asl trainingsacteur  toe te 

passen.  

 
 
Praktische informatie  
 
Dubbel E Acteerservice en Edu-Act.  
 

Acteursbureau Dubbel E Acteerservice (EE) is in 

1989 opgericht. Door de jaren heen heeft EE  

grote expertise opgebouwd in het uitvoeren en 

ontwikkelen van interactieve acteerwerkvormen.  

Daarnaast ging EE in de loop der jaren ook steeds 

meer op aanvraag trainingen en workshops 

ontwikkelen voor opdrachtgevers. Dit  

resulteerde in 2008 in de oprichting van Edu-Act. 

Sindsdien ontwikkelt en verzorgt Edu-Act 

opleidingen, cursussen, workshops en trainingen. 

Al dan niet met de inzet van acteurs vanuit 

Dubbel E Acteerservice.  

In de workshops en trainingen laten we onze 

cursisten optimaal leren. Dit gebeurt vooral door 

ze te laten ervaren. We combineren didactisch 

bewustzijn en kennis van communicatie met 

theatraal vakmanschap. Desgewenst met humor 

en lichtheid, maar zeker met de deskundigheid 

en het respect waar de situatie om vraagt.  

 
Duur workshop  
 
1 dag van 9.30 tot 17.00 
 
Investering : 
 € 225,-  p.p 
 
De genoemde kosten zijn per persoon en 

inclusief lesmateriaal, koffie en thee. De lunch is 

niet inbegrepen. Edu-Act heeft een BTW 

vrijstelling en er worden voor de workshops en 

cursussen dus geen BTW in rekening gebracht.  

 

LET OP: Als je je samen met iemand anders 

aanmeldt krijg je een korting van € 35,- pp 

  
Data:  
 

Zie onder “data en info” 

 
Locatie: 
 
Al onze workshops en trainingen vinden plaats in 

ons eigen pand , 10 minuten lopen vanaf het 

Amstelstation. Adres:  

Willem Beukelsstraat 32 

1097 CT Amsterdam 



 
Groepsgrootte: 
 
Maximaal 9 cursisten. De workshop gaat door 

vanaf 6 cursisten. 

 
Docent: 
 
Maarten Koot is vanaf 1989 trainingsacteur  en in 

1990 afgestudeerd aan de Docenten opleiding 

Dramatische Vorming. Tevens heeft hij  als  

drama docent meerdere jaren  binnen het  ROC 

en HBO les gegeven. Hiernaast gaf  hij vele 

cursussen theater en theatersport, zowel  voor 

beginners en gevorderden. 

Sinds vijftien jaar is hij ook als trainer aan de slag 

binnen diverse soorten trainingen, het liefst 

rondom zijn eigen vak.  In zijn werk richt hij zich 

op verbinding maken met de cursisten om  ze 

vandaaruit via realistische rollen  te 

ondersteunen en uit te dagen in hun leerproces.  

Maarten is gespecialiseerd in het ontwikkelen en 

geven  van  diverse typen agressietrainingen, 

waaronder  trainingen voor professionals die in 

hun werk te maken krijgen met  ontevreden tot 

boze klanten/ gasten/ cliënten/ passagiers/ etc.  

 

 

 
 

 

Inhoud en opzet 

 

Binnen deze eendaagse workshop maak je kennis 

met de meest voorkomende vaardigheden van 

het trainingsacteren  in “agressie” trainingen.  

Het zal een overwegend praktisch gerichte 

training zijn waarin  er veel wordt geoefend  en 

waarbij middels korte theorie  persoonlijke 

coaching, feedback  en kijkopdrachten in principe 

de volgende onderwerpen aan de orde zullen 

komen: 

 ABC, C-/C+ gedrag   (tot D gedrag). 

 Vechten/Vluchten/(be)Vriezen. 

 Frustratie Agressie /Instrumentele 

Agressie. 

 Spanningscontrole, de semi contact 

versie. 

 

Doelstellingen 

 

Aan het eind van de training zijn de cursisten in 
staat trainers als trainingsacteur  te bedienen 
met:  

 de drie stijlen van het ABC-model. 

 herkenning bij hun cursisten wat hun 
voorkeur stijl is: vechten/vluchten of 
bevriezen.  

 schakelen tussen frustratie agressie en 
instrumentele agressie. 

  spanningscontrole voorbereiden en 
uitvoeren bij een groep cursisten.  

 

Daarnaast zijn de cursisten in staat de 

deelnemers van hun eigen trainingen te 

faciliteren in zaken als:  

 de-escalerend gedrag zoals: zelfcontrole 

behouden; begrip tonen; luisteren; 

boodschappen aanhoren en benoemen; 

regels of normen uitleggen; grenzen 

stellen of tot de orde roepen; 

consequenties schetsen en uitvoeren of 

afronden. 

 

Voor meer informatie kun je mailen naar  

Maarten Koot: Maartenkoot@online.nl 
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