
TU Delft, cursus Derde Ronde 

Hoe bereid je een presentatie voor? 

 
Presenteren is niet alleen een verhaal vertellen, het is communiceren met je publiek. De aandacht van je 
publiek winnen en vasthouden en voorkomen dat men al snel veel van de informatie is vergeten. 
Een goede voorbereiding en een goede opbouw zijn daarom belangrijk. Hieronder enkele tips. 
 

1. Een onderwerp kiezen 

Kijk op welke datum je moet presenteren en welke tekst(en) je voor die dag moet leren. 

• Kies een onderwerp uit een van de mappen in het lokaal of op www.NT2school.nl/derderonde > 
presentatieopdrachten. 

• Reserveer dit onderwerp bij je docent. 
 

2. Informatie verzamelen 

De informatie die je vindt bij het onderwerp is meestal voldoende. Als je wilt kun je er iets bij zoeken 
maar besteed daar niet teveel tijd aan!  
Denk aan je publiek: Wat weten zij al over het onderwerp? Wat is interessant voor hen? Maak het niet te 
technisch. 
Vervolgens bepaal je wat de centrale vraag van je presentatie is (zie voorbeeld). Die vraag verdeel je in  
kleinere vragen (subvragen). Alleen met die vragen kun je goed bepalen welke informatie bruikbaar is of 
niet. Zonder die vragen wordt je presentatie een verzameling van allerlei informatie zonder duidelijke 
structuur.  
 

3. De presentatie opbouwen 

Een voorbeeld van een goede opbouw vind je hieronder. Elke presentatie moet duidelijke inleiding en 
een einde hebben. Zonder deze elementen is je presentatie onvoldoende.  
Zorg voor duidelijke overgangen tussen de delen van je presentatie, zodat je publiek je verhaal goed kan 
volgen. Dat kun je doen met zinnen zoals: 
Mijn eerste vraag is:..... 
We komen nu bij de tweede vraag: .... 
Tot slot: .... 
 
Maak een spreekschema: alle belangrijke punten samengevat in enkele woorden, plus je beginzin en 
eindzin. Deze tekst mag je tijdens je presentatie gebruiken. Gebruik van een volledig uitgeschreven tekst 
is niet toegestaan. 
Je presentatie duurt minimaal 3 en maximaal 5 minuten. Controleer of je presentatie niet te kort of te 
lang duurt door je tekst hardop te lezen. Doe dan 20% van de tijd erbij: zo lang gaat je presentatie echt 
duren. 
Verwijder stukken, als hij te lang duurt. Ondanks deze controle kan het toch gebeuren dat je presentatie 
te lang duurt; markeer daarom enkele tekstdelen die je kunt weglaten in je presentatie, als je in tijdnood 
komt. 
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4. De presentatie oefenen !!!!! 

Het is belangrijk om enkele keren je presentatie zonder publiek te doen. Zo oefen je in het vinden van de 
juiste woorden en zinnen. 
 

Voorbeeld van de opbouw  
 
Begin:  
a) Aandacht winnen. Dat kun je doen door een vraag te stellen, een plaatje te laten zien, een grapje etc. 
(bv. Je toont een kopie van een zelfportret van Vincent van Gogh: "Iedereen kent vermoedelijk wel deze 
man, maar …”) 
b) Onderwerp: Vincent van Gogh 
c) Vraag: wat maakt hem tot zo'n speciale schilder? 
d) Structuur (subvragen): welke aspecten van zijn leven, welke aspecten van zijn werk? 
 
Midden: 
Subvraag 1:welke aspecten van zijn leven maken hem tot een bijzondere schilder?  
Subvraag 2 welke aspecten van zijn werk maken hem tot een bijzondere schilder? 
 
Einde:  
a) samenvatting 
b) conclusie ( je antwoord op de beginvraag)  
c) slotzin (hier bijvoorbeeld je persoonlijke opinie, of een advies). Probeer ook het einde interessant te 
maken met een grapje, plaatje, vraag ofzo.  
 
 

 
Hoe wordt je presentatie beoordeeld? 
 
De docent en je medecursisten beoordelen je presentatie op de volgende aspecten: 

• Woorden: variatie, correcte vormen, correct woordgebruik 

• Uitspraak: klanken, variatie in intonatie, tempo en volume 

• Zinnen: grammaticale correctheid, complexiteit, variatie 

• Presenteren: inhoud, hoeveelheid informatie, structuur (zie "Voorbeeld van de opbouw 
van een presentatie"), houding, contact met publiek; gebruik van hulpmiddelen 

 

 


