
  

 

 

Niets is zo krachtig als een goed verteld verhaal. Een verhaal vertellen of een 
presentatie geven aan iemand anders of een grotere groep is echter wel een speciale vaardigheid 
wat echt niet iedereen zomaar kan. Het is wel iets wat je goed kan trainen en leren. Bij he 
Technasium moet je als ontwerper regelmatig presentaties geven om je ideeën en onderzoeken uit 
te leggen. Ontwerpers in de professionele wereld moeten ook continu hun ideeën uitleggen, omdat 
dat vaak de enige manier is om anderen ervan te overtuigen dat ze een briljant nieuw idee hebben 
bedacht wat de wereld zal gaan verbeteren. Als je je ideeën niet aan anderen vertelt, zullen ze ook 
nooit de wereld in gaan. Maar hoe vertel je zoiets nou overtuigend? En hoe kom je het beste over? 

Dit is deel 2 van de presentatievaardigheden en je kun deze vaardigheid in 120 min. afronden. 

 

 

Het geven van een mondelinge presentatie is een vaardigheid die zeker niet iedereen van nature 
heeft. Wellicht heb je een zachte stem, of mompel je teveel of sta je constant te wiebelen op je 
voeten. Iedereen kan wel iets verbeteren bij het geven van een mondelinge presentatie en daarbij is 
het vooral belangrijk dat je bewust wordt van de manier waarop je een presentatie geeft. David JP 
Phillips heeft er zijn werk van gemaakt om te onderzoeken wanneer een presentatie nou succesvol is 
en niet en waar dat van afhankelijk is. 

Bij spreekvaardigheid en performance gaat het wat hem betreft om 6 hoofdzaken: Hoe nerveus ben 
je (tics), hoe is je stemgeluid, wat is je lichaamstaal, welke gezichtsuitdrukkingen maak je, welk 
taalgebruik werkt het beste en dan als laatste nog speciale individuele skills zoals enthousiasme en 
acteertalent. Hier vindt je zijn volledige overzicht van alle eigenschappen die bij kunnen dragen aan 
een succesvolle presentatie. 

 

 

Oefening 1 

Kijk naar TED talk over presentatietips. In deze TED talk wordt besproken welke elementen in een 
mondelinge presentatie met elkaar samen een goede of juist een hele slechte presentatie maken. In 
het overzicht hier zie je alle eigenschappen voor een succesvolle presentatie staan. Maak voor jezelf 
een top 5 van eigenschappen waarvan jij denkt dat je deze goed kan en een top 5 van eigenschappen 
waarvan je vind dat je deze nog niet zo goed kan en welke je graag zou willen verbeteren.  

 

Oefening 2 

Voor deze oefening heb je een aantal klasgenoten nodig. Het makkelijkste is als je deze vaardigheid 
tegelijkertijd met een aantal andere leerlingen doet zodat jullie elkaar kunnen helpen met deze 
opdracht. 
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Je gaat voor een groepje klasgenoten een korte mondelinge presentatie geven. Het onderwerp van 
deze presentatie is simpel, je verteld over de route die jij elke dag maakt van huis naar school of 
andersom. Leg uit wat je tegenkomt op je route en welke stappen je maakt. Jouw publiek krijgt ook 
een instructie. Een deel van jouw publiek gaat alleen naar jou luisteren maar mag jou niet zien en 
een deel van het publiek mag jou wel zien maar niet horen. Dat betekent dat de helft van het publiek 
met de rug naar jou toe gaat zitten en dat de andere helft met muziek op naar jou gaat kijken. Het 
doel van deze oefening is dat het deel wat jou alleen kan horen jou kan vertellen hoe jij klinkt (ben je 
verstaanbaar, is er genoeg intonatie in je stem etc.) en degenen die jou alleen kunnen zien jou gaan 
vertellen hoe jouw lichaamstaal eruit ziet (sta je rechtop, kijk je mensen aan, heb je een zenuwachtig 
trekje?).  

Aan het eind van jouw korte presentatie gaat iedereen vertellen hoe het was om naar jouw te kijken 
of juist alleen te luisteren. Ze geven jouw opbouwende feedback zodat je iets meer leert over hoe jij 
overkomt en samen met de docent proberen ze hiervoor ook tips te geven. Dit is misschien even 
spannend, maar wel erg handig als je steeds betere presentaties wilt gaan geven. 

Oefening 3 

Bij de volgende eindpresentatie die je moet gaan geven voor O&O ga jij vragen aan de docent en de 
rest van de klas of ze specifiek willen letten op jouw spreekvaardigheid. Aan het eind verzamel je tips 
en tops van het publiek. Vervolgens vertel je aan je docent welke 5 punten je graag wilde verbeteren 
bij oefening 1 en of je vind dat dit ook gelukt is.  

 

 

 

Je hebt geleerd welke onderdelen van het geven van een mondelinge presentatie allemaal samen 
werken om duidelijk en prettig over te komen. Je kan nu beter reflecteren op je eigen 
presentatievaardigheden en je weet nu beter waar je wel en niet goed in bent en wat je moet doen 
om dit te verbeteren. 
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