
Spreekvaardigheid op afstand Opdracht Toets 

 Je gaat een informatieve presentatie houden over een onderwerp dat met jouw 

opleiding te maken heeft. Je doet de presentatie thuis en die neem je op met FlipGrid 

(tabblad in Teams) / Screencast-o-matic of je telefoon. .De presentatie moet minimaal 

4 minuten duren.  

 

 Voor de opbouw van je presentatie kun je het stappenplan volgen in het document 

Toets 2f/3F Spreken. Er is een leeg Worddocument  ‘blanco-praatpapier‘ dat je bij 

de voorbereiding kunt gebruiken om te vullen met jouw eigen gegevens. Je mag er 

uiteraard wel dingen aan toevoegen om jouw presentatie nog beter te maken.  

 

 Je maakt een PowerPoint en laat die ook zien in het filmpje, op je laptop.  

 

 In screencast-o-matic (ingebouwd in FlipGrid, maar ook als losse app op internet te 

vinden) kun je vijf minuten filmen in een gratis account. Dan is je tijd om. Maar dan 

kun je wel weer een nieuwe opname maken. (Kies telkens ‘both’ = screen en 

webcam).  Zet je PowerPoint klaar, start screencat-o-matic, kies vol scherm en 

microfoon en druk op record: terwijl je vertelt bij je PP neemt hij op.  Zo kun je aparte 

opnames maken van de inleiding, het midden en het slot. Sla iedere opname op (als 

mpv, vol scherm, volle resolutie) in een mapje  op je computer. Maak er meteen een 

kopie van! Dan heb je altijd een reserve exemplaar om te bewerken. Je kunt 

natuurlijk ook proberen het in één take op te nemen. Gebruik dan daarbij je ingevulde 

Worddocument en leg dat iets verder voor je, zodat je er steeds een blik op kunt 

werpen, zonder dat het op voorlezen lijkt.  

 

 De verschillende opnamen kun je dan vervolgens openen  in Moviemaker 

(programma in Windows op je computer) en daarin achter elkaar zetten. 

Inleidingen bij elkaar, middenstukken bij elkaar en slotstukken bij elkaar. De slechtste 

stukjes opnamen verwijder je dan en dan staan in Moviemaker  de goede stukjes 

tegen elkaar. (Let er wel goed op welke stukjes weghaalt; dat dit niet per ongeluk de 

goede zijn). Tevreden, dan sla je het op als mpv high definition. Dan gaat het 

progranma het exporteren en staat het filmpje klaar op de plek waarvan je hebt 

opgegeven om te stallen. Makkelijk is te kiezen voor je bureaublad.  

 

 Het filmpje lever je in  via de button van FlipGrid (tabblad in teams Filmpje maken), 

(of via WeTransfer bij je docent). Je kunt er ook een Youtubefilmpje van maken. Dan 

laad je het opnieuw in Moviemaker en kiest het icoon Youtube. Kies dan een 

wachtwoord voor beveiligen.  

 

 Hoe dan ook, Zorg dat je hem zelf bij de hand hebt voor het presenteren op je 

tijdsslot.  

 

 

https://screencast-o-matic.com/screen-recorder

