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Dag 1 
 
HUISWERK VOORAF: LEES Ebook PP en neem je laptop mee met een aantal plaatjes die je voor je 
presentatie wilt gebruiken. VUL VRAGENLIJST VERBETERPUNTEN in en neem mee.  
 
09:30: Introductie, rondje verbeterpunten  inventariseren   

a.d.h.v. ingevulde vragenlijst, houding en spreekgedrag komen de volgende dag. 
Nog niet op verschillende onderwerpen ingaan, maar noteren en later aandacht aan 
besteden. Alleen nu behandelen  als het niet verderop in het programma zit. 
 
Opening Randy, objective vs subjective, model uittekenen, met inhoud gaan we ze niet 
helpen, want ze zijn zelf ‘briljante’ wetenschappers, maar wel met: stijl! bruggetje van stijl 
naar: enthousiasme 

 
09:45: Wat maakt een presentatie succesvol? Enthousiasme! 

Vraag naar wat zij de belangrijkste ingrediënten vinden van een goede presentatie.  
Top 3:  
1. Enthousiasme 
2. Visie 
3. Humor 

  
Ontdek  waar jij in jouw eigen onderzoek enthousiast van wordt ENTH VRAGENLIJST 
 
Enthousiasme: ik vraag altijd aan de groep: ‘we hebben onderzoek gedaan onder academici: 
wat vinden jullie nu het belangrijkste aan een presentatie, wanneer is deze goed?’. Ook dan 
komen er vaak weer vage woorden, maar de groep is altijd verbaasd als het nummer één 
antwoord bleek te zijn: enthousiasme.  
 
Nu je dat weet, is de brug naar de oefening snel gemaakt. Ik koppelde het de afgelopen keer 
aan een opdracht. Ik gaf ze eerst de vragenlijst en benadrukte dat ze deze niet helemaal 
hoefden in te vullen: het is een kickstartlijst geen checklist. De opdracht was dus: kies 1 of 2 
van die vragen om te beantwoorden, gewoon om te ontdekken waar je klik ligt. De volgende 
opdracht wordt dan: bereid een presentatie van 30 seconden voor waarin je zegt: ‘ik ben die 
en die, ik doe onderzoek naar, en dat vind ik interessant/belangrijk/gaaf omdat…’. Liefst laat 
je ze dat nog zonder pen en papier doen ook. 
 
Waardoor gaat ‘vuurtje’ binnenin branden? Wat maakt jou excited? 
Idee werkvorm: ga in 2-tal tegenover elkaar staan en geef de 30-sec pitch. Kort evalueren in 
2-tal: wanneer zag de ander echt de vonkeling in je ogen? Wat zei je? Wat was effect? 

 
10:15: Voorbereiding: wie is je doelgroep, wat is je doel, wat is je boodschap? 

Kies een reële doelgroep (niet dit groepje medecursisten) 
 op basis van die drie vragen moet je tot één zin kunnen komen die je kernboodschap 
vertelt: ‘ik wil dat mijn doelgroep weet/vindt/doet…’ 

  
Opdracht: je gaat een presentatie voorbereiden voor jouw doelgroep over jouw onderwerp. 
Gebruik bovenstaande drie vragen om tot één kernboodschap te komen. Bespreek de 
kernboodschap plenair.  
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 Ik begin met de vraag: ‘hoe bereiden de meeste academici hun presentatie voor?’ Het 
antwoord: ‘door hun powerpoint te openen’. Dat is dus FOUT: de beste voorbereiding eindigt 
met de powerpoint. Hieronder het stappenplan:   

 
Voor onderstaande stappen invulhandout maken? Elke keer individueel laten doen en kort 

nabespreken. Of alles in 1 keer en dan in nabespreking iedereen kernboodschap laten 
presenteren. 

 
Alles draait om: voorbereiding! Zaal, opdrachtgever, congres, wat verwacht publiek, wat weten ze al, 

hoe wil je dat ze de zaal uitlopen, etc. Voorbeeld voorlezen Randy Olson prof die door zijn 
slides heen scrollt …. 

 
Stap 1: Wie is je doelgroep? Laat de deelnemers opschrijven wat ze van hun doelgroep weten. Niet 

alleen demografische kenmerken, maar ook verwachtingen op dat moment: spreken ze na de 
lunch, voor de borrel, in de ochtend voor een keynote? Wat zou je publiek van jou willen? Die 
setting maakt uit.  

 
Stap 2: Wat is je doel? Meer concreet: de presentatie is klaar, wat wil je dat je publiek doet, zegt, 

hoort of voelt? Of in klassieke termen: wil je ze informeren, motiveren of activeren?  
 
Stap 3: Aanpak: nu je doelgroep en doel weet, kies je aanpak op hoofdlijnen. Twee dingen waar je 

aan moet denken: de vorm, dus bijvoorbeeld de tip ‘spreek in Jip en Janneke taal’ als je voor 
een laagopgeleid publiek moet spreken. De tweede: denk aan de inhoud: wat moet er dan wel 
en wat vooral niet in je presentatie? Welke zijsporen moet je maar eens niet bewandelen?  

 
Stap 4: vat dat samen in een kernboodschap. De kernboodschap is een zin die je hardop tegen je 

publiek kan en gaat zeggen (dus je kan niet zeggen: ‘ik ga in Jip en janneketaal aan jullie 
uitleggen…’). Die zin vat de vorige drie stappen samen en vormt de kapstok van je 
presentatie. Die zin ziet er als volgt uit: ‘ik ga [jullie = doelgroep] 
uitleggen/motiveren/inspireren om te/vertellen/laten zien hoe/…(kies eventueel een ander 
werkwoord dat het beste past) [[inhoud]], door…[[aanpak]]’. Bijvoorbeeld: iemand die het 
Higgs-boson uitlegt: ‘ik ga jullie vertellen hoe dat Higgs-boson nu in elkaar steekt, en dat ga ik 
doen door een vergelijking te maken’. Of: ‘ik hoop jullie te inspireren om voortaan vaker je 
handen te wassen, door jullie allerlei voorbeelden te laten zien van wat er kán gebeuren als je 
dat vergeet’. Deze zin kun je trouwens precies op de O van Intro zetten (waardoor het heel 
logisch is om hierna ook INTRO en STORYBOARD te behandelen) 

 
10:30 Storyboard: na het waarom en wat, nu het hoe: hoe ga je het verhaal vertellen?  

De beste manier om dat te doen is via een storyboard: een samenvatting van de structuur 
van je verhaal. Je kunt een verhaal op meerdere manieren structureren, maar wat belangrijk 
is: elke stap in je structuur moet coherent zijn. Dus: denk na over de stappen die je wilt 
nemen, wat de beste volgorde is van die stappen, of je niet teveel stappen neemt of er niet 
eentje overslaat. Het voordeel van een storyboard is dat je zelf kunt kiezen hoe lang of hoe 
kort de presentatie wordt die je ermee maakt. Je kunt een presentatie langer maken door 
bepaalde stappen uitgebreider te doen: zo ga je meer de diepte in. Het storyboard is het 
skelet wat je altijd kunt gebruiken, maakt niet uit hoeveel vlees je op de presentatie plakt.  

 De eerste en de laatste ‘scene’ van je storyboard zijn altijd al ‘bezet’: voor de introductie en 
de conclusie. Daartussen kun je variëren. Om de luisteraar bij de les te houden zijn er nog 
extra structuurzinnen. 

 
Principes goede structuur uitleggen:     COMBI STRUCTUUR  
 INTRO en slot        STORYLINES  
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 Storytelling. Waarom werkt een verhaal goed (hersen onderzoek)  
 Upside down principle  
 Verhaal rond maken 
 Tijdsindeling verschillende onderdelen 
 Herhaling 
 KISS principle 
 
Storyboard: je weet nu wat je gaat vertellen en hebt een beetje een beeld van het hoe. Kun je 
dan nu je powerpoint openen? Nee! 
 
Stap 5 is namelijk: denk na over je vertelstructuur. Deel handout Combi structuur uit en ook 
de handout storylines (storytelling). Teken op de flipover een storyboard:  
1 2 3 
4 5 6 
  
 Leg uit dat je nu gaat nadenken over de structuur van je verhaal, in een aantal logische 
stappen. Het mogen er meer zijn dan zes, of minder, maar het gaat erom dat je de 
hoofdstappen weet. Als je die eenmaal klaar hebt, kun je dat praatje ook naar behoefte 
uitbreiden of inkorten! 
 
Leg uit dat paneel 1 en 6 al bezet zijn: in panel 1 doe je de introductie. Er zijn tienduizend 
manieren van hippe introducties, maar de makkelijkste is de INTRO methode die op de 
handout combi structuur staat. Ook paneel zes is al bezet. De tussenliggende panelen vul je in 
met een aantal inhoudelijke stappen die op logische wijze jouw verhaal vertellen. Gelukkig 
zijn er een aantal standaardstappen beschikbaar – zie handout Storylines. Bijvoorbeeld: een 
standaardmethode is in paneel twee over het probleem te praten, paneel 3 over waar jij 
denkt dat de oorzaak ligt, paneel 4 in detail over je onderzoek en paneel 5 over de mogelijke 
uitkomsten. Dit is de ‘from bad to good’ structuur. Laat de delenemers de handout lezen en 
kijken welke structuur goed past. 
 
Opdracht: teken nu je eigen storyboard (op flipover bijv) en daarna aan muur hangen en 
rondlopen en nabespreken. Kan ook gewoon op papier. 
 

11.00 Pauze 
 

11.15 Opdracht: Denk na over je storyboard en maak een presentatie van één minuut 
 zonder PowerPoint. Besteed vooral aandacht aan het begin en het einde en zorg dat je 
 ook de bruggetjes benoemt.        

Vandaar de volgende opdracht: denk na over de structuur van je aankomende presentatie 
middels het storyboard. Welke stappen zet je wanneer? Gebruik dit om daarna een 
presentatie van 1 minuut voor te bereiden. Dat is de mini-pitch. 
 
Presenteer aan een andere deelnemer. Ga staan tegenover elkaar. Geef elkaar feedback. En 
dan allemaal nog een keer plenair als tijd (successpiraal 😉). 
 

 
12.00 Gebruik van PowerPoint     (EBOOK POWERPOINT) 
 Uitleg: 

 Functie van PowerPoint 
 Functie van slides  
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 Informatieverwerking door publiek,  
consequenties voor hoeveelheid en soort info op de slide 

 Beeldtaal , voorbeelden huisstijl, decoratie, informatie, emotie, structuur 
 Aandachtmanagement van publiek door presentator  

 
1 plaatje per slide 
Plaatje moet functioneel zijn 
Visualisatie (tips Beeldtaal) 
Tekst vs. Beeld: luiseren en lezen 
Bullets zijn verboden 
Woorden eigenlijk ook 
Eindslide: samenvatting: verhaal Katan 
Opening: inswinger, einde uitsmijter 
Geen spiekbriefje, daarvoor kaartjes 
Inhoud vs. Stijl 
Jij als persoon vs powerpoint 
schreefloos 
Niet wit op zwart 
 

 
12:30: Lunch 
 
13.30 Goede en foute voorbeelden PP bespreken   PP SLIDES 
 
14.00 Eigen plaatjes verwerken in storyboard 

(Waar passen ze, waar heb je een plaatje nodig, welke uitleg kan zonder plaatje) 
 
 Presentatie van 2 minuten maken. Pakkend begin, 2 slides met uitleg en pakkend einde 
 
14.30 Presenteren in duo’s, plus feedback. Aanpassen presentatie. 
 
15.00 Pauze  
 
15.15 Oefenen met korte presentaties van 2 minuten plenair. Bespreken verbeterpunten.  
 
16.30 Afronden. Verbeterpunten inventariseren.  
 
Laten opschrijven. Terugkoppeling naar Randy: waar gaan ze nu op letten aankomende week? Hoe 

heart en gut feeling raken van publiek? 
 
17.00 Einde     VRAGENL. VERBETERPUNTEN HOUDING & STEM 
 

Huiswerk dag 2: Maak een PowerPoint presentatie van 5 – 7 minuten over je onderzoek voor jouw 
doelgroep. 
Vul vragenlijst in houding en stem (om te bespreken met Alet) 
Ebook wordt meegestuurd met de uitnodiging voor module 3 (evenals routebeschrijving) 
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Dag 2 

9:30: Presentatie (houding, gebaren, stem)  
 Introductie over de impact van het spreekgedrag. Hoe komt je over, wat maakt dat je naar 

iemand wil luisteren. Laten zien en benoemen. Bewustwording van:  
De invloed van enthousiasme op de hoorbare en op de zichtbare factoren. Enthousiasme 
tonen vraagt lef, daar gaan we mee aan de slag. 

 
 Voorbeelden van hoe het wel en niet moet 
 

De invloed van hoorbare structuur: pauzes, timing en beklemtoning op het onmiddellijk 
kunnen volgen en begrijpen van de presentatie (en daarmee de invloed op het vasthouden 
van de aandacht). Met deze ingrediënten gaan we ook aan de slag. 

 
Voorbeelden van hoe het wel en niet moet 

 
9.45  Leervragen aanscherpen. 

Iedereen doet zijn/haar 1 minuut pitch die ze in de ochtends hebben voorbereid, feedback 
van Alet, o.a. feedback op eigen leervraag  

 
10.00  Ervaren, experimenteren, oefenen. 

 Warming up: fysiek en energie opwekkend. 
 Powerpose Amy Cuddy.  Hoge/lage status. Lef en plezier activeren. 
 Adem en stem oefening, aandacht naar binnen, daarna stem projecteren met behoud van 

bewuste fysieke aandacht.  
 Timing, pauzes en zinsmelodie a.d.h.v. geschikte populair wetenschappelijke tekst. (in duo’s) 
 Stem oefeningen, diversiteit in timbre aanbrengen : enthousiasmeer/  spreek gevoelig/ 

imponeer/ inspireer.  Toepassen … 
 Enthousiasme, lef: “duel”, 2 deelnemers concurreren om aandacht, op speelse wijze. Ze 

praten door elkaar heen over hun onderzoek. Wie wordt het meest gehoord? (of, ze praten 
niet door elkaar heen maar “stapelen”, vullen elkaar aan en versterken elkaar in 
enthousiasme. Over een gezamenlijk onderwerp) 

 
11.00 Pauze 
 
11.15 Om beurten de eerste minuut van de presentatie oefenen, feedback n.a.v. leervraag en m.b.v  

observatiepunten. En meteen “herkansen”. 1 persoon maakt aantekeningen en “helpt” de 
ander op dag 2 om de voornemens waar te maken.   

 
Observatiepunten: 
Klinkt enthousiasme door? 0%-100%  Wanneer wel/niet,  hoe? 
Komt de inhoud over? 0-100%  Wanneer wel/ niet, waardoor? 

Prosody: Relatie inhoud-beklemtoning-timing 
Stemgebruik; variatie in volume, melodie, timbre 
Spreekhouding: stevigheid (grounded?), openheid en contact, mimiek en gebaren. 

 
12.15  Afronden, wat neem je mee, hoe ga je ervoor zorgen dat je vanmiddag je voornemens in 

praktijk brengt 
         POSTURE & VOICE 
 
12.30 Lunch 
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Eventueel: op 2 manieren binnenkomen oefening om duidelijk te maken hoe je feedback 
geeft: gedrag benoemen en niet oordelen (niet gaan interpreteren) 
 
Of: story of a sign vertellen 
 
13.30  Verzamel alle PowerPoint presentaties. 

Uitleg hoe feedback geven  en op welke onderdelen. Ook benadrukken: we houden de 
feedback kort         FEEDBACKFORMLIER 

  
14.00  Deelnemers presenteren achter elkaar. Na elke presentatie een minimaal korte 

feedbackronde: elke feedbacker mag maar twee zinnen zeggen (één ding wat goed ging, één 
verbeterpunt). Houdt elk blokje per persoon echt kort: 5 tot 7 minuten presenteren, 5 tot 
tien minuten concrete verbetertips, maakt dat je al gauw per persoon weer twintig minuten 
bezig bent.  

 Af en toe, als de energie inzakt, gooi er een kleine energizer in. Bijvoorbeeld een reminder 
van hoe je moet staan: even iedereen laten opstaan en één keer samen doen hoe het niet 
moet, daarna hoe het wel moet. De energizers kun je laten aansluiten op het belangrijkste 
feedbackpunt van de voorgaande presentatie: is dat stem, doe dan een energizer die draait 
rondom stemgebruik. Is dat houding, doe daar dan een energizer voor.  

 
Na de presentatie beantwoorden ze twee of drie inhoudelijke vragen van de overige 
deelnemers (dus bijna alsof het een wetenschappelijke presentatie is). Ook dat nemen we 
op.  

  
Eventueel, als het een leerpunt van een deelnemer is: Bespreek een stappenplan om met 
moeilijke vragen om te gaan: 
 
1. Laat uitspreken en bedank 
2. Vat (slim) samen + check of je samenvatting klopt 
3. Geef antwoord + check hoe dat landt 
4. Door naar de volgende vragensteller 
         CAMERA, SD KAART 
Uitswinger … 

 
16:30: Evaluaties        EVAL FORM 

         EVAL FORM VU 
 
17.00 Einde 
 
 
 


