
Toets 2F Spreken - Nu Ned leerjaar 1  
Informatieve presentatie werk/opleiding      

                                                      

 
 

 
Wie LG31 / VE41 / TL41 

Wat   inleveren filmpje / vlog  van een informatieve  presentatie 

Wanneer          Volgens schema in groepjes van vier studenten. 
 Tussen 25 mei en 22 juni op maandagen.  
 Je uploadt  je vlog uiterlijk op zaterdagavond voorafgaand om  23.59 uur,  
 met uitzondering van het groepje dat start met de presentatie op 25 mei. 
   
Hoe (beter) Upload naar het tabblad FlipGrid onder kanaal NR OSM ,    
 in je klasaccount van Teams. Voor het uploaden log je in met je  
 Heliconaccount. Lukt het niet, dan uploaden in Youtube. Zet je  
 Filmpje dan niet op openbaar., maar op delen met de personen  
 in je groepje en jouw docent. Mail de URLl naar m.vanos@helicon.nl  
 
Wat ga je doen? 
Nu de school niet open is door corona, ga je een informatieve vlog maken in 
FlipGrid. Daarin kun je een filmpje maken en jezelf erbij opnemen via screencast-
o-matic of er een Youtubefilmpje van maken.  

 
Zoals gezegd mag je je informatieve artikel of betoog hier ook verder voor 
uitwerken.  
 
Je maakt bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie over het onderwerp 
bemestingsstoffen of over stikstofvriendelijke stallen of een ander onderwerp 
van je keuze.  
 
Normaal gesproken zou je jouw presentatie tijdens de les vertellen IN de klas 
en met een PowerPoint toelichten. Nu maak je een opname via FlipGrid en 
spreek je je commentaar in bij de PowerPoint-presentatie en laadt de screencast op via het tabblad FlipGrid. Of je 
maakt via screencast-o-matic een opname. Laad die op op Youtube (icoontje aanklikken) en presenteer je filmpje in 
Teams.  In plaats van een PowerPoint kun je ook een animatie maken in PowToon.  
 
======================================================================================== 
Boek Nu Nederlands  
Voorafgaande aan de presentatie krijg je theorie uit NN over presenteren: Boek B:  

 11 mei 2020:  HUISWERK:  
2F : hoofdstuk 1.1. p. 8 > Aantrekkelijk spreken.  Lees de theorie. maak opdracht 1 (p. 9). Maak opdracht  4 (p.11). Pas 
de theorie later toe op jouw presentatie!!! 

2F: hoofdstuk 1.2: p. 13 > Een duidelijke opbouw: Lees de theorie en maak opdracht 3 (p. 15-17). Pas de theorie 
en de stappen van de opdracht  later ook toe op jouw presentatie !!! Dus doe het serieus. 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.vanos@helicon.nl
https://www.vernieuwenderwijs.nl/howto2-animatiesmakenmetpowtoon/


2F: hoofdstuk 1.3: p. 18 > Beeld gebruiken: Lees de theorie en pas later toe in jouw presentatie.  
2F: hoofdstuk  2.3. p. 29 >  Informeren: lees de theorie en maak opdracht 3 tot aan 3.7 (p. 31-32) , MAAR pas dat toe 
op jouw onderwerp dat je gaat presenteren: dus de optie ‘een ander onderwerp, namelijk’:  Jouw presentatie duurt geen 
vijf, maar vier minuten. Je bent dus hier al bezig met jouw presentatie!!! 
VUL de gegevens in in het WORDdocument 

 17 mei 2020: HUISWERK: ga verder het invullen van het WORDdocument en met opdr. 3.7  en 3.8 
 25 mei – 22 juni: oefenen en presenteren in deelgroepen volgens rooster.  

Zie materialen onder bestanden in Teams. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Boek Nu Nederlands  
Voorafgaande aan de presentatie krijg je theorie uit NN over presenteren: Boek B:  

 11 mei 2020:  HUISWERK:  
3F: hoofdstuk 1.1. p. 8 > Aantrekkelijk spreken: Lees de theorie en maak opdr. 2 (p. 9) en opdracht  4 (p.11). Pas de 
theorie later toe op jouw presentatie!!! 

3F: hoofdstuk 1.2 p. 12 > Een duidelijke opbouw:  Lees de theorie en maak opdracht 2 (p.14). Pas de theorie en 
de stappen van de opdracht  later toe op jouw presentatie !!! 
3F: hoofdstuk 1.3: p. 16 > Beeld gebruiken: Lees de theorie en pas later toe in jouw presentatie.  

3F:  hoofdstuk 2.3: p. 27> Informeren: Lees de theorie en maak opdr. 2 tot aan 2.7 , MAAR pas dat toe op jouw 
onderwerp dat je gaat presenteren: dus de optie ‘een ander onderwerp, namelijk’:  Jouw presentatie duurt geen acht, maar 
vier minuten. Je bent dus hier al bezig met jouw presentatie!!! VUL de gegevens in in het WORDdocument 

 17 mei 2020: HUISWERK: ga verder met het invullen van het WORDdocument en maak opdr. 3.7  en 3.8 
 25 mei – 22 juni: oefenen en presenteren in deelgroepen volgens rooster.  

Zie materialen onder bestanden in Teams.  
 
======================================================================================== 

Over de opdracht 

 

Algemene informatie  

Je gaat een informatieve presentatie houden over een onderwerp dat met jouw opleiding te maken heeft. Je doet de 

presentatie thuis en je neemt die op met je laptop/webcam .  

Het filmpje lever je in bij jouw docent. Je mag ook inleveren via Teams, tabblad FlipGrid in Teams of de url van Youtube. 

 

 

De presentatie moet minimaal 4 minuten duren. Je maakt een powerpoint en laat die ook zien in het filmpje, op je laptop. 

De opbouw van de presentatie moet grotendeels volgens het onderstaande schema zijn. Je mag er wel dingen eraan 

toevoegen om jouw presentatie nog beter te maken.  

 

Inhoud en opbouw presentatie 

 

 Inleiding  

o Voorstellen 

voornaam, achternaam, klas en de reden van de presentatie. (dia 1) 

o Onderwerp  

noem het onderwerp (dia 2)  

o Inhoudsopgave (dia 3) 

Toelichting keuze onderwerp: Denk aan de opbouw van een informatief artikel zoals je bij Schrijven 

hebt geleerd.  

o Deelonderwerp 1: informatie     

o Deelonderwerp 2: informatie 

o Deelonderwerp 3: informatie 

o Deelonderwerp 4: informatie 

o (eventueel meer deelonderwerpen) 

- Eigen ervaring, eigen mening  

- Wat heb ik ervan geleerd?  

- Conclusie / samenvatting 

- Quiz  of andere vorm 

- Afsluiting 



 

 Kern 

o Toelichting keuze onderwerp (dia 4) 

o Deelonderwerp 1 (dia 5): 

informatie, voordelen, nadelen, feiten  

o Deelonderwerp 2 (dia 6): 

informatie, voordelen, nadelen, feiten 

o Deelonderwerp 3 (dia 7): 

informatie, voordelen, nadelen, feiten 

o Deelonderwerp 4 (dia 8): 

informatie, voordelen, nadelen, feiten 

o Eigen ervaring + eigen mening (dia 9) 

o Wat heb je ervan geleerd? (dia 10) 

 

 Slot  

o Conclusie / Samenvatting (dia 11) 

I. Quiz: drie vagen over wat je hebt verteld (dia 12) om over te praten met de anderen in het 

presentatiegroepje.  

o leuke eindzin / uitsmijter over het onderwerp (dia 13) 

o afsluiting: einde presentatie en bedank kijker voor de aandacht (dia 14) 

 

 

Beoordeling 

 

Er wordt alleen beoordeeld als: 

1. De presentatie in het Nederlands is. 

2. De presentatie voldoende verstaanbaar is. 

3. Minimaal 80% van de opdracht wordt uitgevoerd. 

4. De presentatie minimaal vier minuten duurt. 

Voldoet de presentatie niet aan deze voorwaarden, dan is het cijfer een 1,0 

 

Beoordelingscriteria 

 Samenhang 

- goede opbouw presentatie,  

- benoemen waar je bent in je presentatie 

- signaalwoorden (ten eerste, ten tweede, ook, omdat, daardoor, etc.) 

- verwijswoorden (Deze machine is van goede kwaliteit. Die kan zeker tien jaar mee.) 

 Afstemming doel 

Doel is: informeren. Komen alle onderdelen van de opdracht aan bod? Is de informatie in deelonderwerpen verdeeld? 

Worden er afbeeldingen gebruikt ter ondersteuning?  

 Afstemming op publiek 

Past het woordgebruik bij de kijker? Past de toon bij de kijker? Kijkt de presentator in de camera? Spreekt de 

presentator uit het hoofd? 

 Woordenschat en woordgebruik 

De presentator heeft een goede woordenschat: afwisselen in woordgebruik en een goede woordkeus.  

 Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing 

De presentator is goed verstaanbaar, het spreektempo is normaal, haperingen komen weinig voor en zijn niet 

storend. De uitspraak is goed. De zinsbouw is goed.  

 

  



 

Belangrijke aandachtspunten: Dit geldt natuurlijk ook voor de opgenomen presentatie!!! 

 Je hebt je op de presentatie voorbereid. 

 Jouw powerpoint is af en duidelijk te lezen.  

 Gebruik in de powerpoint steekwoorden en duidelijke afbeeldingen.  

 Je praat zoveel mogelijk uit je hoofd. Niet voorlezen! 

 Gebruik een spreekschema met steekwoorden en kijk niet naar de laptop. 

 Kijk vriendelijk! 

 Praat duidelijk, in een rustig tempo, in correct Nederlands. 

 Vertel een verhaal, dreun niet op.  

 Let op een goede zinsbouw en juiste woordkeuze. 

 Kijk goed in de camera. 

 Sta / zit rechtop, geen armen over elkaar. Ontspan…. De kijker luistert graag naar je  

 

 

Uitleg boek 

Om je voor te bereiden kun je doorlezen:  

o Nu Nederlands 2F Boek B uitleg: blz. 8, 13, 18 en 29. 

o Nu Nederlands 3F Boek B uitleg blz. 8, 12, 16,  en 27 

 

Kijk de kunst af 

Kijk ook eens naar goede presentatoren op televisie of Youtube. Wat maakt dat ze goed presenteren? Leer daarvan. 

 

Veel succes met voorbereiden! 

 

 

 

 

 

Nog over Flipgrid / Screencast-o-matic:  

Je gaat naar de website, klikt op start recording en daarna op record screencast. De eerst keer dat je hier op klikt zal er 

gevraagd worden of je een zogenaamde plugin wilt installeren, waarna je voortaan altijd direct kunt opnemen. Er verschijnt 

vervolgens een opnameschermpje met een aantal opties: het opnemen van je scherm, het opnemen van je webcam óf 

opnemen van beide. Kies voor allebei. Ook kun je de resolutie van het filmpje instellen. Kies high Definition. Welke 

microfoon er wordt gebruikt  (bij de gratis editie heb je geen keuze hierin), kies de vorm: mp4. etc. Vervolgens kun je 

maximaal 5 minuten een filmpje opnemen. De opname kun je terugkijken, opslaan op je computer in screencast  op je 

bureaublad of in een mapje Presenteren. Vervolgens kun je hem  dan downloaden en bewerken. Pas als je hier helemaal 

mee klaar bent ga je hem uploaden naar ofwel  YouTube / of gewoon in Teams onder het tabblad FlipGrid uploaden. 

Zodra je hem gaat publiceren en uploaden in Youtube / FlipGrid kun je hem niet meer bewerken.  

 

Vernieuwenderwijs.nl/howto4-screencast-maken-met-screencast-o-matic/ 

Hoe FlipGrid:  https://youtu.be/9SFYiYE8W3I 

 

 Je gaat naar screencast-o-matic.  Je kunt screencast-o-matic ook opstarten door via FlipGrid naar de opdracht te 

gaan, op de link te klikken en vervolgens add a response aan te klikken.  Dan ga je een video maken.  

 Klikt op start recording 

 Record: (eerste keer alleen nodig)  

 Dan start er een nieuw scherm op: 

 Kies voor Both: is opnemen wat er op je scherm staat (bijvoorbeeld je gemaakte PowerPoint)  én wat op de 

webcam staat: ( jij die presenteert). Je laat zien jouw toelichting als presentator bij de PowerPoint).  

 In de gratis versie kun je 5 minuten opnemen. Dus waarschijnlijk moet je een paar keer opnemen, zodat je later 

de goede stukjes aan elkaar kunt monteren in Moviemaker.  

 

file:///C:/Users/Mieke/AppData/Local/Temp/vernieuwenderwijs.nl/howto4-screencast-maken-met-screencast-o-matic/
https://youtu.be/9SFYiYE8W3I


 

 

 Bedenk dus goed wat je wilt opnemen. Zet van tevoren je PowerPoint klaar op je scherm. Sta toe het hele 

scherm te gebruiken. Alles klaar? 

 Druk op record: vanaf nu neemt hij alles op. Vertel je verhaal, terwijl je je de PowerPoint doorloopt. Wijs 

bijvoorbeeld dingen op je dia aan.  

 Stop de opname. (Publiceer dus nog NIET op Youtube, want dan kun je niet meer bewerken). 

 Dan kun je terugkijken: druk op play.  Zet op pauze en klik op done en geef aan wat er met de opname moet 

gebeuren: sla tijdelijk op met screecast-o-matic: publiceer dus nog NIET op Youtube, want dan kun je je opname 

niet meer bewerken.  Geef je screencast een naam en geef aan waar die moet worden opgeslagen op jouw 

computer. Kies voor mp4 en publish.  

 Je hebt een watermerk onder je presentatie bij de gratis versie, maar dit geeft niet. 

 

Nu kun je je opgeslagen versie (s) gaan bewerken. Daarvoor zoek je op je computer naar het programma Moviemaker; dit 

zit bij het Windowspakket inbegrepen.  

 Sleep je opname in screencast-o-matic in Moviemaker. Je kunt nu de cursor zetten op het stukje waar je goede 

opname begint. Kies dan op splitsen in de balk bovebnin. Dan ga je kijken tot en met welk stukje je de 

filmbeelden wilt behouden. Daar zet je de cursor weer neer en drukt opnieuw op splitsen.  Zo ga je het filmpje 

door. Onthoudt dus of beter nog noteer de tijdpunten aan beide zijden van de  stukjes die je wilt weghalen, zodat 

je niet per ongeluk juist de goed stukjes weghaalt. Dan ga je de ‘weghaal-stukjes deleten. Daardoor komen de 

goede delen tegen elkaar te zitten. Je kunt er nog een intro en een stukje afronding aan toevoegen. Dat kan door 

bijvoorbeeld een nieuw stukje op te nemen in screencast en dit in je bestandje toe te voegen.  

 Tevreden? Sla hem dan op in high defintition. Kies voor de vorm mp4. Opslaan op een locatie of je bureaublad. 

Dan gaat ie exporteren en staat hij daar klaar. 

 Je kunt nu je bestand opladen naar Youtube of opladen in FlipGrid. Dan post je hem bij het thema en dan wordt 

jouw opname aan het thema Presentatie toegevoegd. 

 

Op de dag van je presentatie worden de filmpjes in groepjes van 4 personen van die dag getoond en besproken in de 

Team Meet.  

  


