
 

SPREEKVAARDIGHEID - presenteren 
voorbereiding 
(begin op tijd) 

inhoudelijke en vormeisen (uitgaande van vier tot vijf minuten presentatietijd). Let op de minimumeisen.  

 doelgroep bepalen 

 doel bepalen 

 inschatting houding ten aanzien van het onderwerp en standpunt.  

 inschatten voorkennis.  

 inschatting mogelijke reacties / vragen. 

 deelonderwerpen bepalen en uitwerken; markeren (deelonderwerpen in ) bronnen. Gebruik verschillende bronnen! 

 logische volgorde deelonderwerpen bepalen.  

 spreekplan maken. Uitschrijven korte zinnen, signaalwoord + trefwoorden. Openingszin en slotzin.  

 keuze taalgebruik. Formuleer zoveel mogelijk positief. Accent op wat wel kan, op wat wel werkt, op hoe je het aanpakt. 

 passende en boeiende toelichting bedenken. Ben concreet: benoem personen en instanties, hoeveelheden situaties, …. 

 hulpmiddelen. Vaste opmaak. Hetzelfde lettertype. Elke dia een titel.  Leun niet teveel op de PP, het blijft een hulpmiddel.  Beeldgebruik 
heeft een functie. Maar het kunnen ook meegenomen foto’s, voorwerpen of videobeeld of audiofragmenten zijn.  

 oefen hardop en verbeter. Ben alert op stopwoorden. Vermijd verkleinwoorden (een beetje….) 

 tijdindeling (¾ ‘  ‘inleiding – ¾ ‘ slot en 2,5’  kern op 4’) (1’ inleiding – 1’ slot,  3’ kern op 5’) (2’ inleiding, 6’ kern, 2’ slot op 10’) en kijk 
hoeveel ruimte je hebt voor vragen.  

o uitproberen opstelling / hulpmiddelen 
o bedenk welke kleding je aandoet (voel jezelf er prettig in en kijk wat passend is bij de toehoorders / situatie). (Ontspan, maak je een 

paar keer van tevoren zo lang mogelijk, dat geeft letterlijk ruimte). 

spreekdoel informeren instructie geven overtuigen Let goed op wat de opdrachtstelling is !!! 

structuur  

introductie jezelf voorstellen, naam, opleiding, leerjaar 

inleiding  onderwerp noemen 

 spreekdoel aangeven 

 opening bedenken 
(anekdote, verrassende 
uitspraak, actualiteit) 

 opbouw presentatie 

 onderwerp noemen 

 belang van de 
instructie aangeven 

 aangeven wat je 
verwacht van je 
toehoorders 

 opbouw instructie 

 onderwerp noemen 

 (spreekdoel bewaken: 
overtuigen) 

 aanleiding schetsen 

 stelling / bewering / 
standpunt aangeven 
(liefst in één zin: kort 
en krachtig Dat is 
sterk en duidelijk.  

 opbouw presentatie 

 stel je voor dat ….. 

 laatst nog was in het nieuws….. 

 u kent het wel dat, je  ….. 

midden / kern  per deelonderwerp 
informatie geven 

 5w-vragen en h-vraag 
Wie, wat , waarom, 
wanneer, waar, 
(waarmee), hoe 

o verklaringen / voor- en 
nadelen / probleem-
oplossingen 
verschillende aspecten 

 stap-voor-stap 
doornemen 

 uitleg waarom wat 
belangrijk is in een 
stap 

 gebiedende wijs 

 signaalwoorden 
van tijd 

 controle na elke 
stap 

 eventueel 
demonstreren.  
 

 beginnen met 
belangrijkste 
argument 

 nog twee argumenten 
(niet meer van 
hetzelfde) 

 verwerk (zo mogelijk) 
persoonlijke ervaring.  

 vat het deelonderwerp 
samen 

 opnemen van (minder 
belangrijk) éen twee 
tegenargument(en) en 
meteen weerleggen 

 feiten, voorbeelden, 
persoonlijke ervaring 
inbouwen.  

 verbindingszinnen, overgangszinnen, 

 passende signaalwoorden 
 
 
o eerst…; daarna….. 
o enerzijds…, anderzijds…. 
o dat houdt in dat… 
o volgens mij…, daarom… met als gevolg dat 

…… 
o ik geloof…, het is namelijk zo dat …. 
o ik ben het eens met …., mijn argumenten 

zijn….. 
o ik geef u hiervan twee voorbeelden ….; twee 

voorbeelden daarvan zijn….. 
o nu ga ik over op….. 
o hier ga ik zo meteen meer over vertellen… 
o tot slot…., al met al ….., kortom….. 

slot  samenvatting 

 aanbeveling / advies 

 ‘uitsmijter’ 

  

 (vragen om) korte 
samenvatting. 

 opvolging 
 

 herhaal het probleem / 
standpunt. 

 eventueel korte 
samenvatting 

 conclusie / afweging / 
aanbeveling 

 ‘uitsmijter ‘ 

 kijk of de inleiding erin terug kan komen: 
rondmaken.  

 samenvattend kan ik zeggen dat… 

afronding  vragen beantwoorden. Denk er gerust over na. Spreek ook de anderen aan naast de vragensteller. Vraag eventueel om 
verduidelijking. Weet je het niet, geef het dan aan. Bedanken. 

presenteren / 
evalueren 

 toon,  (mate van formaliteit / geen straattaal en ga clichés uit de weg),  afgestemd op doel en doelgroep.  

 houding en ademhaling, contact met toehoorder, (aankijken, rondkijken, vraag aan het publiek, geen handen in de zakken, stevig 
staan en maak je lang),  

 vloeiendheid (tempowisselingen, pauzes),  begrijpelijkheid (niet te lange zinnen; hak een lange zin in stukken), actieve zinnen 
(werkwoorden ‘worden ‘, ‘zullen’, ‘moeten’ vermijden. Gebruik altijd een werkwoord en persoonsvorm in een zin, maar gebruik zo  min 
mogelijk werkwoorden in een zin. (We sturen in plaats van we zullen sturen), draad van het verhaal vasthouden, improviseren 
(inkorten, uitbreiden, aanpassen), Duidelijke indeling: inleiding-midden-slot. Structuurondersteunend woordgebruik.  

 variatie in woordkeuze, grammaticale zinsbouw. Gebruik synoniemen, korte omschrijvingen en verwijswoorden. 


