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p. 16 Meer informatie over het verschijnsel presentatie (pdf)

p. 19 Url verkorters
www.iturl.nl
www.u4y.nl

p. 27 Meer informatie over het marketing model AIDA (pdf)

p. 30 Controlelijst voor de voorbereiding van uw presentatie (pdf)

p. 30 Opdracht 1 & 2

Inschatten doelgroep (doc)

p. 35 Hulpmiddelen om te luisteren MindTools
Mindtools.com
Active listening

p. 38 Hulpmiddelen om te luisteren Sales Concepts
Salesconcepts.com
Guidelines for Active Listening and Reflection

p. 41 Websites over mindmappen
Thinkbuzan.com
Mindmeister.com
Mindmapping voor de iPad
p. 41 Programma’s om een mindmap te maken voor Windows en voor
Macintosh
Voor Windows:
MindJet MindManager

MindGenius
Mindmapper
XMind
ConceptDraw
Voor Mac:
FreeMind
MindNode
XMind

p. 43 Een artikel over de retoriek van Obama (pdf)

p. 44 Obama spreekt. De geheimen van een retorisch genie
Video (YouTube), tekst en analyse (pdfs)

p. 46 De retorische stijlmiddelen van Barack Obama
Retorische vooruitblik inauguratierede (pdf)
Retorische terugblik inauguratierede (pdf)

p. 46 Opdracht 3 (doc)

p. 52 Presentatieschema & Controlelijst (doc)

p. 53 Tips en trucs voor een PowerPoint-presentatie
PowerPoint help
Een eenvoudige presentatie maken
Uw eerste presentatie maken
Uw eerste PowerPointpresentatie maken

p. 54 Tips en trucs voor een Prezi-presentatie
Prezi.com
Presenterenmetprezi.nl
Hedwyg.nl
Op deze laatste site vindt u ook informatie over Prezi-workshops en het boek
Presenteren met Prezi van Hedwyg van Groenendaal.

p. 57 Observatieformulieren
Om uw presentatie te oefenen, raden we u aan die voor een vertrouwd publiek te
houden voordat u de werkelijke presentatie houdt. Nodig bijvoorbeeld enkele
vrienden bij u thuis uit en houd voor hen de presentatie. Het voordeel is dat u
ontspannen bent en inzicht krijgt hoe uw presentatie op het publiek ‘over komt’. In
hoeverre zijn uw doelen duidelijk genoeg? In hoeverre blijft u binnen de beschikbare
tijd? In hoeverre bent u te volgen? Wat vindt uw publiek er eigenlijk van?
Dergelijke en andere vragen krijgt u beantwoord door uw ‘proef’publiek te vragen uw
presentatie te observeren. Daarvoor vindt u hier een aantal observatieformulieren.
Allereerst vindt u een totaalobservatie, een formulier waarop een observator alle
aspecten van uw presentatie kan weergeven en vastleggen. Omdat dit veel werk is
en ook wel enige oefening vergt, vindt u eveneens observatieformulieren die zich
concentreren op deelaspecten van uw presentatie zoals de non-verbale
communicatie of het gebruik van hulpmiddelen. U kunt de aanwezigen vragen of ze
ieder een deelobservatie voor hun rekening willen nemen.
•

observatieformulier algemeen (doc)

•

observatieformulier hulpmiddelen (doc)

•

observatieformulier non-verbale communicatie (doc)

•

observatieformulier spreekvaardigheid (doc)

•

observatieformulier vragen (doc)

p. 60 Ademhalingsoefeningen (pdf)

p. 62 Stopwoorden
Om zijn irritatie over het gebruik van ‘zeg maar’ creatief om te zetten, heeft een
docent van de pabo in Rotterdam een rapfilmpje gemaakt en op YouTube geplaatst.
Bekijk video

p. 66 Verschillende filmpjes met voorbeelden van sprekers en hun
presentaties
Ivo Opstelten

Frans van der Reep
Jan Bommerez
Thom de Graaf

p. 66 Analyse presentaties
Ivo Opstelten
Burgemeester Bas Eenhoorn en Premier Mark Rutte

p. 66 Opdracht 4 (pdf)

p. 74 Studietips Universiteit Leiden
Studietips

p. 74 Opdrachten 5 & 6 Spreekangst en persoonlijke valkuilen (doc)

p. 80 Opdracht 7 Omgang met vragen en kritiek (doc)

p. 87 Voorbeelden liftpresentatie
Video The Elevator Pitch

Waarom is de lengte van de liftpresentatie in dit filmpje twee minuten?
Elevator pitch Stan Verhoeven
Elevator pitch Alex Veen
Elevator pitch Hamaka

Websites
Carrieretijger.nl/
Lancelots.nl
Undagroundmilli.com

Artikel
Undagroundmilli.com

