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door een laagdrempelige opzet, met een 
minimum aan theorie en een maximum 
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Zo leer je sneller en doorzie je gemakke-
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tatie voldoet.

Direct oefenen
Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een 
duidelijke samenvatting en afsluitende 
oefeningen. Docenten kunnen hier ook 
gebruik van maken tijdens de lessen. Op 
AcademicX.nl vind je extra oefeningen bij 
elk hoofdstuk.

Een echte praktijkhulp
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studenten en is door de toegankelijke 
opzet zeer geschikt voor gebruik tijdens 
de les én voor zelfstudie. De combinatie 
van boek en portal maken dit product tot 
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Hoe gebruik je dit boek?

Beter in presenteren helpt je bij het voorbereiden, schrijven en uitvoeren 
van mondelinge presentaties. Het gaat om presentaties en toespraken die 
je houdt voor je studie of werk. In zeven hoofdstukken komen alle onder-
werpen aan bod die belangrijk zijn als je beter wilt leren presenteren: van 
‘hoe begin je’ tot ‘hoe schrijf je een concepttekst’ en ‘hoe maak je een goede 
PowerPoint of Prezi’. Als je je goed verdiept in wat je publiek verwacht, als je 
weet waarin een speech verschilt van een papieren tekst, en als je je presenta-
tie bondig en levendig houdt, dan kun je elke groep boeien met een helder en 
aansprekend verhaal.

Maak de oefeningen op AcademicX.nl
AcademicX.nl is de toets- en oefenportal van Academic Service. Daar vind je 
bij elk hoofdstuk uit het boek een aantal vragen en opdrachten. De feedback 
op je resultaten geeft direct aan welke onderdelen je speciale aandacht nodig 
hebben.

Inloggen
Om je te registreren en in te loggen op AcademicX.nl heb je een activerings-
code nodig. Je vindt die code op de pagina hiernaast. Na registratie heb je 
onbeperkt toegang tot het extra studiemateriaal.

Persoonlijke voortgang
AcademicX.nl houdt je score bij, ook als je even stopt met de toets. Je kunt 
ook vragen overslaan, of teruggaan naar eerdere vragen. Dat is prettig, want 
soms verwerf je een bepaald inzicht als je wat meer vragen beantwoord hebt. 
Per toets zie je de score en de voortgang. Hierdoor kun je zelfstandig werken.

C Tips en waarschuwingen herken je aan deze opmaak.

Kijk op AcademicX.nl voor oefenmateriaal.

BIP-2.indd   3 14-02-14   15:33



4

De serie Beter in …

Praktische adviezen voor betere presentaties
De serie Beter in … onderscheidt zich door een laagdrempelige opzet, met 
een minimum aan theorie en een maximum aan direct toepasbare adviezen 
en voorbeelden. Belangrijke adviezen en voorbeelden worden helder en 
systematisch gepresenteerd in overzichtelijke tabellen. Je krijgt niet alleen 
voorbeelden van hoe het níét moet, maar ook van goede of verbeterde 
teksten. Zo leer je sneller en doorzie je gemakkelijker aan welke eisen een 
goede presentatie voldoet.

Voor wie?
Beter in presenteren richt zich op hbo-studenten. Door de systematische en 
laagdrempelige opzet is het zeer geschikt voor gebruik tijdens de les én 
voor zelfstudie. Het is een echte praktijkhulp, gebaseerd op de vragen en 
behoeften binnen het onderwijs van nu.

Waarom?
Hbo-studenten van nu leren anders dan hbo-studenten van tien jaar geleden. 
Beter in … speelt daarop in. Overzichtelijke korte teksten, altijd een praktijk-
gericht voorbeeld, en de portal AcademicX.nl met oefeningen en heldere 
feedback op onjuiste antwoorden.

Oefeningen: in het boek en online
Elk hoofdstuk eindigt met een heldere puntsgewijze samenvatting en afslui-
tende oefeningen. Op de portal www. AcademicX.nl vind je extra oefeningen 
bij elk hoofdstuk.

Dankwoord
De auteur bedankt de volgende docenten voor hun inhoudelijke opmer-
kingen bij de totstandkoming van dit boek: Frida Brekelmans, docente 
Communicatie, Academie voor Marketing & International Business, Avans 
Hogeschool Den Bosch; Chris de Bruin, Lecturer Institute for Business 
Administration, Hogeschool Utrecht; Bas Kranenburg, afstudeercoördinator 
Media en Entertainment Management Hogeschool InHolland Rotterdam 
en Charlotte Schmidt, docente Nederlands, Instituut voor de Gebouwde 
Omgeving, Hogeschool Rotterdam.
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1 De voorbereiding: publiek, 
doel en centrale vraag

Presenteren is leuk! Niet alleen voor mensen die schijnbaar moeiteloos hun 
toehoorders weten te boeien met een meeslepend verhaal. Ook als het wat 
minder vanzelf gaat: zelfs als je er tegenop ziet om voor de groep te staan of 
twijfelt of jouw presentatie wel voldoet. Ook dán kun je een goede presenta-
tie houden waar jij en je publiek plezier aan beleven.

Hoe doe je dat? Door je goed voor te bereiden, door ervoor te zorgen dat 
je thuis bent in je onderwerp en weet wat je wilt vertellen. Dan kun je je 
verhaal helder en op een prettige manier brengen. Dan is een presentatie 
geen verplicht nummer, geen lang of saai verhaal, maar een actieve manier 
om kennis uit te wisselen.

Om een heldere en pakkende presentatie te houden hoef je dus geen 
natuurtalent te zijn; je kunt het leren. In dit boekje lees je hoe je dat aanpakt. 
Je werkt stap voor stap van de eerste voorbereiding tot de eigenlijke 
presentatie.

De eerste stap en belangrijkste stap daarbij is de voorbereiding. Die begint 
met nadenken over je onderwerp en het doel van je presentatie. Om daarvan 
een scherp beeld te krijgen, moet je stilstaan bij je doelgroep (wie zitten er in 
de zaal?) en je doel (wat wil je bij die mensen bereiken?). Als je dat weet, kun 
je een geschikte hoofdvraag formuleren voor je verhaal. Over die voorberei-
dende stappen gaat dit eerste hoofdstuk.

1.1 Inhoud van dit hoofdstuk
1.2 Wie is je publiek?
1.3 Wat is je doel?
1.4 Welke vraag beantwoordt je presentatie?
1.5 Wat zijn de randvoorwaarden?
1.6 Samenvatting
1.7 Afsluitende oefeningen

1.2 Wie is je publiek?
Bedenk van tevoren voor wie je de presentatie precies houdt. Om een goed 
beeld te krijgen van de mensen die je straks tegenover je ziet, kun je vragen 
stellen als:
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 ■ Wat is de achtergrond en de functie van de aanwezigen? Voor professionals 
vertel je een ander verhaal dan voor leken.

 ■ Hoeveel weten ze al van je onderwerp? Het antwoord op deze vraag helpt je 
te bepalen hoe moeilijk je presentatie mag zijn.

 ■ Met welke interesse bezoeken ze je presentatie? Dus: kun je een geïnteres-
seerd en positiefkritisch publiek verwachten, of komen de mensen niet 
speciaal voor jou?

Houd in dat laatste geval rekening met een breed publiek met een algemene 
belangstelling.

 ■ Welke noodzaak is er voor het publiek om te komen luisteren? Waarom 
zou je publiek naar jou moeten komen luisteren, wat hebben de toehoor-
ders eraan?

Natuurlijk hoef je geen urenlange studie te maken van wie je in de zaal zult 
aantreff en, maar het is wel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de 
toehoorders. Soms is het genoeg om even te bellen naar de organisatie: wat 
voor mensen worden er verwacht?

Zo weet je precies hoe diepgaand, hoe serieus, hoe gevarieerd en hoe aan-
sprekend je betoog moet zijn. Je kunt daar bijvoorbeeld ook je taalgebruik op 
aanpassen: wanneer je als student voor medestudenten staat, spreek je die 
op een andere manier aan dan wanneer je in een zakelijke omgeving spreekt 
voor leidinggevende of collega’s.

1.3 Wat is je doel?
Als je een beeld hebt van je publiek, kun je ook vaststellen wat je bij je 
publiek  wilt bereiken. Als je het publiek, de ‘noodzaak’ en het doel voor jezelf 
kunt omschrijven, heb je een belangrijk houvast voor je presentatie.

Veel presentaties hebben als doel om zakelijke informatie te geven (uitleg 
geven, voorlichten). Dat is een informatief doel. Een voorbeeld:

 ■ Publiek: beslissers bij de overheid.
 ■ Doel: de resultaten bekendmaken van een onderzoek naar de voordelen 

van opensourcesoftware.

Het informatieve doel krijg je boven water door jezelf van tevoren de vraag te 
stellen: wat wil ik dat mijn publiek na afl oop weet?

Bij andere presentaties gaat het doel verder: dan wil je niet alleen informe-
ren, maar je hebt een betogend doel. Je wilt luisteraars ergens van overtuigen 
of ze ergens toe aanzetten. Een voorbeeld:
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 ■ Publiek: bezoekers van een congres over innovatie in het bedrijfsleven.
 ■ Doel: de toehoorders ervan overtuigen dat het nieuwe led-verlichtings-

systeem dat bedrijf X ontwikkeld heeft, het meest energiezuinig en 
duurzaam is.

Het betogende doel is het antwoord op de vraag: wat moet het publiek na 
afl oop vinden/doen/denken?

Of je dat laatste resultaat ook echt zult bereiken bij je publiek, kun je natuur-
lijk niet met zekerheid voorspellen, maar het is wel een uitgangspunt om 
rekening mee te houden. Als je wilt overtuigen, als je wilt dat je publiek jouw 
standpunt over jouw onderwerp overneemt, dan weet je van tevoren dat je 
je presentatie bijvoorbeeld goed met argumenten moet onderbouwen, dat je 
extra aandacht moet schenken aan alles wat jouw visie ondersteunt. Neem 
bijvoorbeeld een presentatie over zonne-energie:

 ■ Als het publiek bestaat uit onderzoekers op een congres, dan gaat de pre-
sentatie waarschijnlijk vooral over de technische details.

 ■ Als het publiek bestaat uit inkopers, gaat het vooral over de product-
voordelen: lage productiekosten, korte productietijd, scherpe inkoop-
prijs, duurzaamheid en opbrengst.

 ■ Als de presentatie gericht is op een ander publiek – consumenten 
bijvoorbeeld – dan gaat het om voordelen die voor hen interessant zijn: 
bijvoorbeeld hoe snel de aankoopinvestering zich terugverdient door 
energiebesparing.

Formuleer je doel scherp
Omdat een scherp beeld van doel en publiek richting geeft aan je hele 
presentatie, moet je bij het bedenken zo specifi ek mogelijk zijn. Een vage 
omschrijving als ‘mijn presentatie gaat over ons nieuwe product’ of ‘mijn 
doel is seminarbezoekers iets te vertellen over ledverlichting’ is niet genoeg. 
Als je helder opschrijft voor wie je spreekt en wat je doel is, heb je houvast: je 
kunt bijvoorbeeld beter vaststellen welke informatie wel en niet thuishoort 
in je tekst, wat je moet benadrukken, of wat juist de ondergeschikte punten 
zijn die je even kort samen behandelt. 

1.4 Welke vraag beantwoordt je presentatie?
Als je de opdracht krijgt om een presentatie te verzorgen, is de omschrijving 
van het doel vaak nog globaal. Je wordt bijvoorbeeld uitgenodigd om namens 
je projectgroep ‘iets te vertellen’ over een onderzoeksproject. Of je krijgt de 
opdracht om een nieuw product te presenteren. Maar aan zo’n verzoek heb je 
weinig zodra je je presentatie wilt uitwerken. Het is dus belangrijk om eerst 
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je onderwerp toe te spitsen: welke specifi eke vraag over dat onderwerp moet 
je in dit geval beantwoorden?

Zodra je weet wie je publiek is en wat het doel is van je presentatie, kun je 
nauwkeurig bepalen wat de hoofdvraag is die jouw presentatie beantwoordt. 
Het antwoord op die vraag is de hoofdboodschap van je presentatie.

Kies een specifi eke, toegespitste, interessante vraag. Stel dat je namens 
een projectgroep uitleg moet geven aan burgers over het nieuwe verkeers-
circulatieplan in hun gemeente. Dat is een heel globale opdracht over een 
onderwerp dat je op verschillende manieren kunt behandelen. Dan kun je 
kiezen voor deze centrale vraag:

 ■ Wat zijn de onderdelen van het nieuwe verkeerscirculatieplan?

Maar misschien is jouw publiek wel speciaal geïnteresseerd in de eff ecten op 
de korte termijn, of in de eff ecten in een bepaald deel van de gemeente. Dan 
leidt dat tot andere invalshoeken:

 ■ Welke onderdelen van het verkeerscirculatieplan worden de komende 
vijf jaar ingevoerd?

Of:
 ■ Wat merkt u in uw wijk van het verkeerscirculatieplan?

Hoe specifi eker en gerichter je vraag is, hoe beter. Nog een voorbeeld: welke 
invalshoeken zijn mogelijk als je inkopers en productontwikkelaars wilt 
overtuigen van de voordelen van de nieuwe zonnepanelen van bedrijf X? 
Natuurlijk ligt deze invalshoek voor de hand:

 ■ Wat zijn de voordelen van het product?

Maar ook hier moet je je afvragen of je de vraag niet nog verder kunt toe-
spitsen. Vinden je toehoorders het misschien interessanter als je het nieuwe 
systeem afzet tegen bestaande systemen?

 ■ Wat zijn de verschillen tussen onze zonnepanelen en traditionele 
systemen?

Een andere mogelijkheid: je kunt ook inzoomen op één detail. Richt je op een 
specifi eke doelgroep en zijn specifi eke belangstelling. Bijvoorbeeld:

 ■ Welke energiebesparingen kunnen ondernemers bereiken met zonne-
panelen?

Kortom, maak voordat je begint met je presentatie een keuze: leg vast welke 
invalshoek je kiest (welke toegespitste vraag jouw verhaal beantwoordt) op 
basis van je analyse van publiek en doel. Doordat je die vraag van tevoren 
hebt bepaald, heb je een goede ‘kapstok’ voor de informatie in de rest van je 
tekst; je kunt precies bepalen wat er wel en niet in je presentatie thuishoort. 
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Bovendien kun je die vraag en het antwoord erop – de hoofdboodschap van 
je presentatie – in de loop van het verhaal en in de conclusie regelmatig 
herhalen: tenslotte is dat de éne gedachte die de toehoorders zeker moeten 
meenemen van je verhaal. 

1.5 Wat zijn de randvoorwaarden?
Verdiep je bij de eerste voorbereiding van je presentatie ook al in prakti-
sche  kwesties: in wat voor zaal spreek je, hoe groot is die, hoeveel mensen 
komen er, zijn er een laptop en beamer aanwezig? En zeer belangrijk: hoeveel 
tijd krijg je? Het is handig om alvast te weten of je in je spreektijd ook een 
vragenronde moet inlassen, of dat die daarna volgt. Als er een vragenronde 
is, zorg er dan voor dat je weet wie die leidt: doe je dat zelf, of is er iemand de 
presentaties inleidt of voorzit?

Als je niet de enige spreker bent, oriënteer je dan op de onderwerpen die de 
anderen aansnijden. Wie zijn de sprekers, waar hebben ze het over? In je pre-
sentatie kun je een bruggetje slaan naar de (onderwerpen van) de sprekers 
voor of na jou.

 C
Begin bijtijds
De belangrijkste tip voor de voorbereiding van je presentatie is: begin! Hoe 
druk je het ook hebt, schuif je voorbereiding niet vooruit, maar maak een 
planning. Zelfs een eenvoudige, korte presentatie vergt heel wat voorberei-
dingstijd. Reken terug vanaf de deadline: hoeveel tijd heb je nodig voor de 
voorbereiding, voor het schrijven, voor het maken van de Prezi- of Power-
Point-presentatie, voor het maken van kopieën? Een goede planning maakt 
het eindresultaat beter; je voorkomt dat je inderhaast iets vergeet of dat je de 
dag voor de deadline gestrest moet doorwerken om er nog iets van te maken.

1.6 Samenvatting
Om een heldere en pakkende presentatie te houden hoef je geen natuur-
talent te zijn; je kunt het leren. De eerste stap en belangrijkste stap daarbij is 
de voorbereiding. Die begint met nadenken over je onderwerp en het doel 
van je presentatie.

 ■ Wie is je publiek? Bedenk van tevoren voor wie je de presentatie precies 
houdt. Denk aan achtergrond, functie, interesse van de aanwezigen.
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 ■ Wat is je doel? Veel presentaties hebben als doel om zakelijke informatie 
te geven (uitleg geven, voorlichten). Maar vaak ook wil je je luisteraars 
bovendien ergens van overtuigen of ze ergens toe aanzetten.

 ■ Welke vraag beantwoordt je presentatie? Zodra je weet wie je publiek is 
en wat het doel is van je presentatie, kun je nauwkeurig bepalen wat de 
hoofdvraag is die jouw presentatie beantwoordt. Het antwoord op die 
vraag is de hoofdboodschap van je presentatie. Kies een specifi eke, toege-
spitste,  interessante vraag.

 ■ Wat zijn de randvoorwaarden? Verdiep je ook in praktische  kwesties: in 
wat voor zaal spreek je, hoe groot is die, hoeveel mensen komen er, is er 
een beamer aanwezig, hoeveel tijd is er?

1.7 Afsluitende oefeningen
Oefening 1 Publiek, doel en centrale vraag
Stel, je bent een deskundige op het gebied van voeding en je bent gevraagd 
om een presentatie te houden in de openbare bibliotheek. Het onderwerp is 
‘de eff ecten van vet eten op de gezondheid’. Je bent bezig met de voorberei-
ding. Noteer de volgende informatie:

 ■ een omschrijving van het mogelijke publiek;
 ■ het doel van de presentatie;
 ■ een passende, toegespitste centrale vraag.

In werkelijkheid stem je deze keuzes af op de situatie; in dit geval mag je die 
situatie zelf bedenken. Maak wel realistische keuzes.

Oefening 2 Centrale vraag beoordelen
Een student technologie krijgt als opdracht een presentatie te houden over 
elektrische auto’s. Hij formuleert de volgende centrale vraag: wat zijn de 
ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto’s?

Wat vind je van die centrale vraag? Doe een voorstel om deze te verbeteren.

Oefening 3 Centrale vragen bedenken
Je krijgt het verzoek om te praten over het onderwerp ‘gezondheidseff ecten 
van suiker’. Bedenk minstens vier verschillende centrale vragen waaraan je 
een presentatie over dat onderwerp zou kunnen wijden.
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Oefening 4 Voorbereiding van je presentatie
Stel, het is maandag en je krijgt de opdracht om precies over een week een 
presentatie te houden voor collega’s of studiegenoten. Daar presenteer je de 
laatste stand van zaken over het project waaraan je werkt. Maak een planning 
voor die presentatie. Neem daarin onder andere op:

 ■ Wanneer begin je met voorbereiden?
 ■ Hoeveel tijd heb je nodig om je presentatie voor te bereiden?
 ■ Hoelang doe je over het maken van de ondersteunende PowerPoint of 

Prezi?
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2 Bepaal wat je vertelt en 
in welke volgorde

Je hebt een onderwerp, je weet voor wie je straks staat en wat je bij hen met 
je presentatie wilt bereiken. Je beschikt bovendien over de ruwe informatie 
die je kwijt wilt in je presentatie: bijvoorbeeld het onderzoeksrapport dat je 
moet presenteren, of documenten over het product dat je presenteert. Nu 
kun je de tekst in de grondverf zetten: kies de juiste opbouw . Bepaal wat je 
wilt behandelen  en in welke volgorde je dat doet.

2.1 Inhoud van dit hoofdstuk
2.2 De driedeling van elke presentatie
2.3 Wat neem je op in de inleiding?
2.4 Hoe bouw je het middendeel op?
2.5 Twee recepten voor gelegenheidstoespraken
2.6 Wat neem je op in het slot?
2.7 Samenvatting
2.8 Afsluitende oefeni ngen

2.2 De driedeling van elke presentatie

Elke presentatie of toespraak bestaat in grote lijnen uit drie delen: een 
inleiding, een middendeel en het slot. Deze indeling wordt ook wel kop-
romp-staart genoemd.

 ■ De inleiding: de kop
In de kop leid je je presentatie in. Je vertelt waar je het over gaat hebben 
en probeert de belangstelling van je publiek voor dat onderwerp te 
wekken. De inleiding is heel belangrijk: die bepaalt of je de aandacht van 
je publiek te pakken hebt, of niet.

 ■ Het middendeel: de romp
De romp, het middendeel, is waar het om draait. Het is de inhoudelijke 
kern van je verhaal. Je handelt je betoog stapsgewijs af, zo overzichtelijk 
en gestructureerd mogelijk. Als je een standpunt brengt, dan onderbouw 
je dat hier met argumenten.

 ■ Het slot: de staart
In het slot geef je je conclusie of aanbevelingen (als die er zijn), of je zet 
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de dingen nog even op een rijtje (je geeft een samenvatting). Je rondt af 
met een sterke afsluiting, zodat je publiek enthousiast de zaal verlaat.

In dit hoofdstuk lees je wat je behandelt in elk van die drie delen, en hoe ze in 
elkaar zitt en.

2.3 Wat neem je op in de inleiding?
Een allereerste advies: besteed veel aandacht aan je inleiding . Bij een pre-
sentatie moet die pakkend zijn en je publiek meteen boeien. Lukt je dat, dan 
zit je op de goede weg. Maar als je toehoorders vanaf het begin met vragen 
blijven zitten, of niet geboeid raken, dan zal het je veel moeite kosten om de 
aandacht weer op te eisen.

Wat neem je allemaal op in de inleiding van je presentatie? Hieronder zie je 
drie belangrijke ingrediënten.

Het begin van je presentatie of speech

1. Wek belangstelling voor je verhaal
Vertel over de inhoud: wat is de aanleiding en waar gaat de presentatie over?

2. Stel jezelf voor
Vertel over jezelf: wie ben je en waarom geef je deze presentatie?

3. Maak duidelijk wat volgt
Vertel over de presentatie: hoe zit die in elkaar? Hoe lang duurt het? Mag het 
publiek je onderbreken of is er een vragenronde achteraf?

Of je nu een kort praatje houdt of een langer betoog, houd altijd rekening met 
deze vaste ingrediënten. Hieronder lees je eerst uitgebreid over de inleiding 
en de onderdelen daarvan. De reden daarvoor is dat de inleiding van het 
allergrootste belang is om je toehoorders warm te maken voor wat je wilt gaan 
vertellen en ze mee te nemen in je verhaal. Dat betekent trouwens niet dat een 
inleiding een lang onderdeel is: je hoeft niet altijd veel woorden te gebruiken 
voor elk van de ingrediënten. Vaak heb je bijvoorbeeld aan één of twee zinnen 
genoeg om te vertellen waar je het over gaat hebben en wie je bent.

2.3.1 Wek belangstelling voor je verhaal
Het allereerste wat je moet bereiken is: belangstelling wekken voor je 
onderwerp. Tenslotte is die belangstelling zeker niet gegarandeerd.
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 ■ Als je een presentatie houdt voor studiegenoten, dan heb je te maken met 
een ‘verplicht’ aanwezig publiek. Dat betekent niet automatisch dat je 
toehoorders geïnteresseerd zijn – integendeel.

 ■ Als je een presentatie geeft op een seminar of congres, of in een andere 
zakelijke of wetenschappelijke setting, dan hebben je bezoekers er 
zelf voor gekozen om jouw presentatie bij te wonen. Maar ook dan is 
aandacht zeker niet gegarandeerd. Je toehoorders zijn tenslotte net 
binnen, zijn in hun hoofd nog bezig met tal van andere zaken: ze hebben 
vandaag nog veel meer te doen dan deze presentatie bijwonen.

Wie je dus ook voor je hebt, het is slim om ze eerst nieuwsgierig te maken 
naar het verhaal.

 C
Misschien vind je het logischer om eerst jezelf kort te introduceren en dan 
pas over te stappen naar de inhoud van je verhaal. Dat is mogelijk, maar vaak 
pakt het beter uit als je eerst de aandacht van je publiek probeert te krijgen. 
Pas daarna ga je ook even in op jezelf en je eigen rol; zie 2.3.2 hieronder.

Begin liever niet met een standaardzin
Hoe doe je dat, een zaal vol mensen met een ongerichte belangstelling 
nieuwsgierig maken? Natuurlijk kun je elk verhaal beginnen met een 
standaardzin als ‘Ik wil het hebben over …’, maar daarmee heb je niet meteen 
de aandacht. Vaak loont het de moeite om te proberen het publiek voor je 
te winnen met een opvallende openingszet, bijvoorbeeld wanneer je de 
zoveelste spreker bent, of als het publiek niet speciaal geïnteresseerd is in het 
onderwerp. Begin op zo’n manier, dat het publiek zin krijgt om te luisteren.

Loop vooruit op het doel van je presentatie
Hoe maak je het publiek al vanaf de eerste zin duidelijk dat jouw praatje de 
moeite waard is? Dat bereik je bijvoorbeeld door jouw interessante uitkomst 
of stellingname te verklappen:

 ■ Vandaag wil ik samen met u bekijken of de studieresultaten van mbo- 
opleidingen in de Randstad wel zo laag zijn als de media veronderstellen. 
Ik zal vast verklappen dat ik daar een andere visie op heb, en dat ik ook 
andere feiten kan aandragen.

Haak in op de actualiteit
Je kunt ook beginnen met een verwijzing naar een actuele  gebeurtenis, of 
het nu een politieke gebeurtenis is of een verwijzing naar societynieuws 
– zolang het de aandacht maar trekt. Natuurlijk moet je wel een plausibel 
verband kunnen leggen met het thema van je presentatie:

 ■ Deze week kwam in het nieuws dat Nederlanders verslaafd zijn aan vet, 
suiker en zout. Het zijn volgens de berichtgeving de moderne drugs die 
in vrijwel alle voedingsproducten zitten die we in de supermarkt kopen. 
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De moeilijke keuze tussen gezonde en ongezonde voeding, dat is ook 
waar ik het vandaag over wil hebben.

Het kan ook heel sterk zijn om te beginnen met een actuele, relevante video. 
Ook daarmee heb je direct de aandacht te pakken; zodra je aan het woord komt, 
kun je het verband met je verhaal duidelijk maken en misschien de reacties 
peilen op wat je de mensen net hebt laten zien.

Kies een onverwachte openingszin
Een verrassende openingszin  grijpt de aandacht. Een prikkelend citaat of een 
onverwachte stelling is een handige methode om de aandacht van de toe-
hoorders te vangen. Het publiek moet even goed luisteren: heb ik het goed 
gehoord? Wat bedoelt de spreker precies? Een voorbeeld uit een presentatie 
over een onderzoek naar opvoeding:

 ■ Kinderen bestaan nog niet zo lang. Eeuwenlang waren er uitsluitend vol-
wassenen. Dat lijkt een rare uitspraak, maar toch is het waar. Natuurlijk 
zijn er altijd kinderen geweest, maar ze werden altijd als gewone mensen 
gezien. Als kleine volwassenen. Dus werd ook verwacht dat ze werkten 
als volwassenen. Pas aan het einde van 18e eeuw drong het besef door 
dat kinderen andere mensen zijn, midden in hun fysieke en emotionele 
ontwikkeling, met andere behoeften en mogelijkheden dan volwassenen. 
Het kind was uitgevonden.

Op een conferentie over veiligheid kwam een spreker met deze openingszet:
 ■ U zit goed. U hoeft zich nergens zorgen over te maken. Nee, ik heb het 

niet over uw werk of uw positie of uw salaris. Ik bedoel deze congreszaal. 
Ik heb net nog de brandmelders geteld, de vluchtroutes laten checken, de 
nooduitgangen laten controleren. Allemaal dik voor elkaar.

Heel even vraagt het publiek zich af wat de spreker bedoelt met zijn eerste 
zin, meteen daarna wordt het raadseltje opgelost. Een eff ectieve beginzet, 
want de aandacht is meteen gericht op het thema van de speech: het 
handhaven van veiligheidsvoorschriften die gelden in openbare gebouwen.

Stel een vraag
Een andere manier om te openen en meteen de aandacht op te eisen is een 
vraag te stellen.

 ■ Wat doe je als geen enkel bijbaantje je interesseert en je geen zin hebt om 
voor een baas te werken die toch niet naar je luistert, omdat je nog maar 
een scholier bent? Dan begin je je eigen bedrijf. Een aantal mensen uit 
mijn omgeving had dit al gedaan en met hulp van hen ben ik mijn eigen 
bedrijf begonnen voor bijles en huiswerkbegeleiding. 
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De eerste zin is een retorische vraag  : een vraag waarop je zelf het antwoord 
geeft, waarop het publiek dus niet hoeft te reageren. Maar de vraag prikkelt 
wel de nieuwsgierigheid.

Je kunt een vraag ook gebruiken om de dialoog met je publiek aan te gaan. 
Met andere woorden: je stelt je toehoorders een vraag waarop ze echt moeten 
reageren. Een voorbeeld: een alternatieve opening voor de toespraak over 
opvoeding:

 ■ Hoeveel kinderen met autisme zitten er in Nederland op gewone 
scholen? Doet u eens een suggestie?

Zodra je een paar antwoorden hebt geïnventariseerd, kom je met de actuele 
cijfers en heb je de aandacht te pakken.

Begin met een verhaaltje
Je kunt ook beginnen met een verhaal(tje): een anekdote, een praktijkvoor-
beeld, een historische gebeurtenis, een interessant weetje. Als je dat kunt 
koppelen aan het onderwerp van je presentatie, kan dat een mooie binnen-
komer zijn. Een voorbeeld uit een toespraak van een minister bij een congres 
over innovatie:

 ■ Over grote uitvindingen gaan vaak mooie anekdotes. Zo begon 51 jaar 
geleden Jack Kilby aan een nieuwe baan bij Texas Instruments. Hij had 
nog geen vakantiedagen opgebouwd en terwijl al zijn collega’s met 
vakantie waren, kon hij in alle rust doorwerken aan een idee dat hij had. 
Met resultaat. Een jaar later vroeg hij octrooi aan voor de allereerste chip.
De samenleving is veranderd doordat Jack Kilby geen vakantiedagen had. 
Want de uitvinding van de chip had revolutionaire gevolgen.

Noem de aanleiding
Natuurlijk kun je ook gewoon beginnen door de aanleiding te noemen. 
Waarom sta je hier, wat is de gelegenheid, waarom zijn we hier bij elkaar? 
Een voorbeeld:

 ■ Op dit congres draait alles om dilemma’s bij de opvoeding. Pubers hebben 
daarbij speciale aandacht. Ik ben gevraagd om u iets te vertellen over een 
succesvolle nieuwe aanpak van gedragsproblemen onder jongeren in de 
puberteit.

2.3.2 Stel jezelf voor
In je eerste woorden moet je ook even werken aan je relatie met het publiek. 
Dat klinkt misschien wat zwaar (tenslotte duurt die relatie soms maar tien 
minuten), maar toch is het belangrijk. Zorg ervoor dat je een band met het 
publiek opbouwt, dat de toehoorders weten wie ze voor zich hebben, dat ze 
zien dat je enthousiast bent en dat zij op hun beurt de moeite willen doen om 
jouw verhaal te volgen.
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Beter in presenteren helpt je bij het 
voorbereiden, schrijven en uitvoeren 
van mondelinge presentaties. Het gaat 
om presentaties en toespraken die je 
houdt voor je studie of werk. In zeven 
hoofdstukken komen alle onderwerpen 
aan bod die belangrijk zijn als je beter 
wilt leren presenteren. Als je je goed 
verdiept in wat je publiek verwacht, als 
je weet waarin een speech verschilt van 
een papieren tekst, en als je je presentatie 
bondig en levendig houdt, dan kun je 
elke groep boeien met een helder en 
aansprekend verhaal.

Praktische adviezen voor betere 
presentaties
De serie Beter in… onderscheidt zich 
door een laagdrempelige opzet, met een 
minimum aan theorie en een maximum 
aan direct toepasbare regels en voor-
beelden. Alle regels én voorbeelden 

worden helder en systematisch ge -
presenteerd in overzichtelijke tabellen. 
Zo leer je sneller en doorzie je gemakke-
lijker aan welke eisen een goede presen-
tatie voldoet.

Direct oefenen
Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een 
duidelijke samenvatting en afsluitende 
oefeningen. Docenten kunnen hier ook 
gebruik van maken tijdens de lessen. Op 
AcademicX.nl vind je extra oefeningen bij 
elk hoofdstuk.

Een echte praktijkhulp
Beter in presenteren richt zich op hbo-
studenten en is door de toegankelijke 
opzet zeer geschikt voor gebruik tijdens 
de les én voor zelfstudie. De combinatie 
van boek en portal maken dit product tot 
een echte praktijkhulp, gebaseerd op de 
vragen die leven in het huidige onderwijs. 

Eric Tiggeler is tekstschrijver en ontwikkelt communicatie-
trainingen voor het Taalcentrum-VU. Hij schreef eerder onder 
andere Vraagbaak Nederlands, Check je tekst, Beter in spelling en 
Beter in Nederlands. 
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