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3. Presenteren 
Het effectief en doelgericht kunnen overbrengen van een boodschap in een presentatie 

 

 

De kern van een 

boodschap 

bepalen en daarbij 

rekening houden 

met de doelgroep 

 

Ik kan goed bepalen wat 

ik wil overbrengen en 

houd daarbij volop 

rekening met de 

personen voor wie mijn 

presentatie bedoeld is. 

Ik kan vaak goed bepalen 

wat ik wil overbrengen en ik 

houd daarbij meestal 

rekening met de personen 

voor wie mijn presentatie 

bedoeld is. 

Ik vind het lastig om te 

bepalen wat ik wil 

overbrengen en ik houd 

daarbij niet altijd rekening 

met de personen voor wie 

mijn presentatie bedoeld 

is. 

 

Ik heb hulp nodig om te 

bepalen wat ik wil 

overbrengen en hoe ik 

daarbij rekening kan houden 

met de personen voor wie 

mijn presentatie bedoeld is. 

Een presentatie 

duidelijk 

opbouwen 

Mijn presentatie heeft een 

duidelijke opbouw en is 

goed te volgen. 

Mijn presentatie heeft 

meestal een duidelijke 

opbouw en is behoorlijk 

goed te volgen. 

Ik vind het lastig om mijn 

presentatie duidelijk op te 

bouwen. Daardoor is die 

voor anderen soms 

moeilijk te volgen. 

 

Ik heb hulp nodig om mijn 

presentatie duidelijk op te 

bouwen. Anders is die 

waarschijnlijk voor anderen 

niet te volgen. 

 

Passende 

hulpmiddelen 

gebruiken 

Ik gebruik hulpmiddelen 

die goed passen bij mijn 

publiek en die mijn 

presentatie nog 

duidelijker maken. 

 

Ik maak meestal gebruik 

van hulpmiddelen die 

passen bij mijn publiek en 

bij wat ik wil vertellen. 

Ik gebruik soms 

hulpmiddelen, maar  vaak 

weet ik niet welke 

hulpmiddelen passen bij 

mijn presentatie.  

Ik gebruik alleen 

hulpmiddelen als iemand mij 

helpt bij het kiezen. 

Duidelijk spreken 

 

Ik spreek duidelijk en 

vloeiend. 

 

Als ik er goed op let, spreek 

ik duidelijk en vloeiend. 

Ik spreek niet altijd 

duidelijk en vloeiend. 

 

Ik heb moeite met duidelijk 

en vloeiend spreken. 

 

Aantekeningen 

gebruiken bij het 

spreken 

Ik heb bij het spreken 

genoeg aan een paar 

trefwoorden op papier. 

 

Ik heb bij het spreken 

tamelijk uitgebreide 

aantekeningen nodig. 

Ik vind het lastig om niet 

steeds alles van papier 

voor te lezen. 

Ik lees bijna alles letterlijk 

van papier op.  

Lichaamstaal en 

contact met 

publiek 

Ik let goed op mijn 

lichaamshouding en houd 

bewust contact met het 

publiek. 

 

Ik let meestal op mijn 

lichaamshouding en heb 

regelmatig contact met het 

publiek. 

Ik denk vaak niet na over 

mijn lichaamshouding en 

heb maar af en toe 

contact met het publiek.  

 

Als anderen mij erop wijzen, 

dan denk ik aan mijn 

lichaamshouding en maak ik 

contact met het publiek. 

Omgaan met 

vragen 

Ik kan goed reageren op 

vragen, ook als ik het 

antwoord niet weet. 

Ik kan meestal goed 

reageren op vragen, ook als 

ik het antwoord niet weet. 

Ik vind het lastig om op 

vragen te reageren, zeker 

als ik het antwoord niet 

weet. 

 

Ik wil liever geen vragen, ik 

kan er bijna nooit goed 

antwoord op geven. 

 

 


