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De Voice Actor Academy 
 
Wij leiden beginnende stemacteurs op tot het vak van voice over. Onze opleidingen zijn 
praktijkgericht en sluiten door onze meer dan 18 jaar ervaring naadloos aan bij de behoeftes van 
de markt.  
 
De Voice Actor Academy is de enige vakopleiding tot stemacteur in Nederland die onderdeel is 
van een stemmenbureau. Wij weten daardoor als geen ander waar je als stemacteur aan moet 
voldoen, welke kennis je dient te hebben en welke marktsegmenten het makkelijkst als nieuw 
talent te betreden zijn. 
 
Na het voltooien van je opleiding wil je natuurlijk aan slag als voice over. Uniek is dat de Voice 
Actor Academy je helpt je nieuwe carrière zo goed mogelijk van start te laten gaan: de meest 
talentvolle deelnemers kunnen bij ons stemmenbureau Inter Voice Over meelopen in een 
traineeprogramma. Als trainee stem kan je betaald ervaring op doen voor bekende merken. Zou 
bouw je een CV én zelfvertrouwen op. 
 
Onze opleidingen worden gekenmerkt door een informele en onpretentieuze sfeer. De leraren 
zijn benaderbaar en staan voor je klaar. Een sfeer waarin iedere deelnemer zich op zijn gemak 
voelt en kan leren. Het is soms al spannend genoeg om voor een groep te moeten inspreken. 
Leren voor een leuk beroep moet leuk zijn. 
 
De Voice Actor Academy: de beste start voor je nieuwe carrière. 
 
Bezoek voor meer informatie onze website op: voiceactoracademy.com/nl/ 
 
Stemacteren proberen? Ontvang gratis videolessen 
 
Op onze website kan je kosteloos kennis maken met onze passie voor het vak en onze 
toegankelijke manier van onderwijs. Meld je aan op onze website en je kan direct aan de slag 
met je eerste gratis lessen. 
 
Vind je het leuk? Dan kan je je inschrijven voor onze workshops. Zo kan je zonder risico 
ontdekken waarom de Voice Actor Academy Nederlands grootste voice over opleiding is. 
 
De Voice Actor Academy is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) 
geregistreerde beroepsopleiding. 
 
Over deze oefenscripts 
 
Dit eBook bevat een selectie aan oefenscripts waar je mee aan de slag kan om te oefenen als 
stemacteur. Onze cursisten ontvangen bij deelname aan één van onze opleidingen een 
uitgebreide edite met enkele honderden scripts voor uiteenlopende producties en stijlen om volop 
na de lessen te kunnen oefenen. 
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Onze opleidingen 
 
Introductie workshop stemacteren 
 

Onze introductie workshop is een ideale én voordelige manier om te 
ontdekken of stemacteren iets voor jou is. Gedurende een halve 
middag krijg je een interactieve introductie in het vak waarbij de nadruk 
ligt op het oefenen. Er worden verschillende soorten teksten 
ingesproken, zoals ‘commercials’, ‘promo’s’ en en ‘corporate’ 
teksten.Voorafgaande aan de workshop krijg je bovendien toegang tot 
10 videolessen die je basiskennis over het vak bijbrengen. 
 

Basis workshop stemacteren 
 

Onze basis-workshop bereid je voor op het vak van voice over / 
stemacteur. Deze praktijkgerichte opleiding zorgt ervoor dat je op de 
juiste manier je nieuwe carrière begint. Je oefent klassikaal én gaat de 
geluidsstudio in. In 12 uur praktijkles worden je de kneepjes van het vak 
bijgebracht. In de inbegrepen 20 videolessen komen essentiële zaken 
aan bod zoals je stemdemo, tarieven en rechten, je home studio, een 
basis cursus audio monteren, promotie, studio etiquette en nog veel 
meer. 

 
1 op 1 Master coaching 
  

Stemacteren leer je het beste in de praktijk door uren te maken. Heb je 
de basiskennis opgedaan dan ga bij ons intensief aan de slag door 
middel van één op één lessen. Wij oefenen niet in groepjes. Wij geven 
super gerichte coaching met één op één lessen met onze leraren. We 
focussen op jouw zwakke en sterke punten. Geen afleiding van andere 
leerlingen of niet relevante les-stof maar uitsluitend aandacht voor jou. 
De 1 op 1 lessen zorgen voor een extreem hoog rendement. 
 
 

Tekenfilms inspreken workshop 
  
Doe je altijd stemmetjes na? Heb je je altijd afgevraagd of je zelf ook 
een tekenfilm in kan spreken? De workshop tekenfilms inspreken is dan 
voor jou. Gedurende één dag leer je onder leiding van echte Disney 
stemacteurs alle kneepjes van het vak. Tekenfilms inspreken is het 
moeilijkste vakgebied van ons beroep, maar volgens velen ook het 
leukste! Maak je dromen waar met en geef samen met één van onze 
echte bekende stemacteurs characters een stem! 
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Informatieve teksten  
 
Kaspersky : Dit is mijn laptop en wat er op staat hoort bij mij. Dit ben ik en dit vind ik 
waardevol. Bijvoorbeeld deze mooie foto’s. Maak jij je ook zorgen om de vreemde dingen 
die kunnen gebeuren met je persoonlijke spullen? De kans dat dit gebeurt is bijzonder 
klein. Maar echte internetdreigingen komen iedere dag voor. Kapersky Safeguarding me 
kan je daarbij helpen. Probeer het zelf.  
 
Shell : Hierbij wil ik graag deze DVD over veiligheid introduceren. Veiligheid is erg 
belangrijk voor Shell. Het onderwerp van deze DVD is die van de ‘Fundamental 3’ of in 
directe termen “Lock, Tag en Try”. Je weet ongetwijfeld dat Shell erg resultaatgericht is. 
We willen de beste zijn in alles. We willen marktleider zijn. We streven naar de beste 
resultaten. Maar het allerbelangrijkste is dat onze mensen kunnen werken in een veilige 
omgeving. Het is cruciaal voor ons dat jij gezond bent en blijft.  
 
LTT: Elke machine en installatie komt in aanmerking voor het toepassen van de LTT 
procedure, dus ook een papierpers. Let daarbij op dat de LTT procedure een vastgestelde 
en vastgelegde procedure is. Daar mag dus niet van afgeweken worden. Dit is een 
voorbeeld van een papierpers zoals die in veel magazijnen wordt gebruikt. Bij reparatie- 
onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden aan een papierpers pas je, net als bij alle 
andere machines en installaties, LTT toe. De eerste stap van de LTT procedure is ervoor 
te zorgen dat alle energie uitgeschakeld is en dat je de pers volledig isoleert van energie 
door de energie af te laten of te blokkeren. 
 
Commercials - Informerend   
 
Cardio : Je hart is een belangrijk mechanisme waar je goed voor moet zorgen. Daarom is 
er nu Centrum Cardio met natuurlijke elementen die je helpen je cholesterol te verlagen. 
Daarnaast bevat Centrum Cardio speciale vitamines en foliumzuur om je hart te 
ondersteunen. Nieuw. Centrum Cardio. Compleet van A tot Zink.  
 
Boom : Elke 2 seconden verdwijnt een stuk bos ter grootte van een voetbalveld. Het 
Wereld Natuur Fonds doet er alles aan om ontbossing te stoppen. Jij kunt ons helpen. 
SMS boom naar 4333 en red een boom voor maar 1 euro. Doe het nu en SMS boom naar 
4333. 
 
Albert Heijn : We eten gemiddeld teveel zout. Zo’n 25% daarvan komt uit brood. Maar 
geen zorgen. Met Becel brood zit je gebakken. Dat zijn meer granen, zit vol koren en 
bevat 40% minder zout. Becel Brood. Elke dag vers bij Albert Heijn.  
 
 
  



	  

Pagina:                                                        voiceactoracademy.com 5 

Commercials - Vriendelijk  
 
Zilveren kruis : Zit u bij Zilveren kruis? Dan staat u er niet alleen voor om uw kinderen 
bewuster te laten eten en meer te laten bewegen. Wij helpen daarbij. Met speciale 
lesprogramma`s op basisscholen over voeding en beweging. Samen werken aan 
gezonder leven. Dat is de plus van Zilveren kruis 
 
Blue band : Bakken en braden doe je het best met nieuwe Blue Band vloeibaar 
roombotersmaak. Want Blue Band roombotersmaak is niet alleen een bron van goede 
essentiële vetten maar heeft ook de heerlijke smaak van roomboter. Hierdoor bak je 
gezond en extra lekker en dat noemen we nog eens met je neus in de Blue Band 
roomboter vallen. Opgroeien doe je het beste met Blue Band. 
 
Hans Anders : Wat doet u als uw ogen achteruit gaan? Simpel, u koopt een bril. Maar 
voor miljoenen mensen in de derde wereld is dat heel anders: daar is geen Hans Anders 
met mooie voordelige brillen. Daarom komen wij met tweedehands: breng ons uw oude 
brillen en maak er iemand anders blij mee Krijgt u ook nog korting op uw nieuwe bril ook. 
Kijk snel op HansAnders.nl.. Welkom. Welkom bij Hans Anders 
 
Commercials - Natural  
 
C100 : Kijk, als je een goeie deal wilt maken moet je slim zijn.  Geven om te kunnen 
nemen. Investeren. Net een beetje extra je best doen. En zo krijg je dus meer voordeel 
van anderen. Nou ja, meestal dan. Want iedereen krijgt de beste deals bij de C1000 
slager. Nu 1 kilo kipfilet voor maar 3.95. 
 
Cup-a-soup : Dit is John. Manager. Zijn motto: succes is een keuze. John heeft een 
goede baan en een nog beter salaris. Elke dag geeft hij 200 procent. 90 uur per week. En 
om dit vol te houden neemt John elke dag om 4 uur een Cup-a-soup. En dat zouden meer 
mensen moeten doen.  
 
Hema : Met liefde gemaakt. Hema tafelspulletjes. Want bij Hema zijn we nogal fan van 
Kerst. Zo beginnen onze tafeldekkers in de zomer al met het ontwerpen van het mooiste 
servies en de fijnste servetten. Deze kerst dek je een tafel met Hema waar niemand nee 
tegen zegt voor een prijsje waar jij ja tegen zegt. Echt Hema 
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TV Promo’s 
 
De Ombudsman : Vanavond in de Ombudsman: leerlingen met een VMBO-T diploma 
worden massaal geweigerd door HAVO scholen. Failliete aannemer laat puinhoop achter 
in winkelgebied en pleegzoon uit Suriname door actie Ombudsman toch naar Nederland. 
De Ombudsman, vanavond om half 8 op Nederland 2. 
 
One Night Stand : One Night Stand. In première op het Nederlands filmfestival en vanaf 
vanavond te zien op tv. Nee, geen nieuw tv programma over flirten, maar wel 8 nieuwe 
films van Nederlands talent. One Night Stand, vanavond na Nieuwsuur op Nederland 2. 
 
Vermist : Vanavond in Vermist: een weerzien in Zuid-Afrika van een 90-jarige vader met 
zijn verloren zoon. En een zoektocht van een bijna even oude dame naar haar vermiste 
kind. En de moord op het rozenmeisje in Vermist. Half 10 op Nederland 1. 
 
Telefoniesystemen  
 
Bank of America : Welkom bij “Bank of America”. Toets nu uw rekeningnummer in. Heeft 
u uw rekeningnummer niet beschikbaar toets dan een 1. Heeft u nog geen rekening bij 
Bank of America toets 2. Belt u dit nummer wel eens met een draadloze telefoon kies 3.  
 
Coca Cola : Goedemorgen, welkom bij de Coca Cola consumentenlijn. Wilt u een folder 
aanvragen kies 1, voor vragen over Coca Cola kies 2, voor overige vragen of 
opmerkingen kies een 9. 
 
UPS : Welkom bij UPS. Om een pick-up afspraak te maken toets 1, voor een prijsopgave 
toets 2, voor vragen over uw UPS factuur toets 3, voor het bestellen van 
verzendbenodigdheden toets 4. Voor elke andere aanvraag of om met onze 
klantenservice te spreken toets 0. 
Toetst u alstublieft uw vrachtbriefnummer in gevolgd door een hekje. Als u geen 
vrachtbriefnummer heeft toets 0. 
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Wat voor oefenscripts ontvangen cursisten? 
 
Cursisten van onze opleidingen ontvangen een uitgebreide versie van dit eBook. Daarin 
staan aanzienlijk meer scripts in elke categorie. Daarnaast is de studenten-editie 
uitgebreid met de volgende additionele categorieën scripts: 
 

• Informatieve teksten - Nieuwslezen  
• Commercials - Betrouwbaar 
• Commercials - Film Trailers 
• Commercials - Vrouwelijk en/of zwoel 
• Commercials - Hard Sell  
• Commercials - Jong  
• Commercials - DJ 
• Commercials - Sport Commentator 
• Commercials - Speed Read (dus héél snel) 
• Commercials - Pay-offs 
• Commercials - Accenten en Dialecten 

 
Auteursrechten 
 
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever 
worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren 
door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, 
optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het 
reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor 
eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.  
 
© 2016 Inter Voice Over B.V. en Voice Actor Academy 


