
	

PRESENTATIE Onvoldoende  
 

Goed 
 

Uitstekend 
 

Logische opbouw 

Er zit geen opbouw in de 
presentatie / er is sprake van 
een inleiding, middenstuk en 
slot, maar niet heel duidelijk 

Er is sprake van een inleiding, 
middenstuk en slot 

Er is een duidelijk verschil 
tussen inleiding, middenstuk 
en slot. De inleiding is een 
heldere start en het slot is 
een goede afronding 

Kwaliteit van de 
informatie 

De kwaliteit van de informatie 
is niet genoeg / onvoldoende 
onderbouwing 

De kwaliteit van de informatie 
is voldoende /  de 
onderbouwing is redelijk 

De kwaliteit van de 
informatie is uitstekend/ 
onderbouwing is op hoog 
niveau 

Gebruik van 
hulpmiddelen 

Geen gebruik van 
hulpmiddelen (beamer, poster, 
etc.) / teveel gebruik van 
hulpmiddelen 

Gebruik van hulpmiddelen is 
voldoende 

Uitstekend gebruik van 
hulpmiddelen, ter 
ondersteuning van de 
presentatie 

Beeldmateriaal 
Er worden geen beelden 
gebruikt van de gekozen 
(sub)cultuur/ teveel beelden 

De gekozen (sub)cultuur wordt 
in beeld gebracht aan de hand 
van foto’s en/of video’s 

De gekozen (sub)cultuur 
wordt treffend in beeld 
gebracht aan de hand van 
foto’s en/of video’s 

Originaliteit 
De presentatie is niet origineel 
/ of wel origineel, maar niet 
goed uitgewerkt 

De presentatie is een beetje 
origineel 

De presentatie is origineel 
EN goed uitgewerkt. 

Dynamiek 
Jullie vertellen met weinig 
enthousiasme, de presentatie 
is langdradig of statisch 

Jullie vertellen redelijk 
enthousiast en houden de 
aandacht van het publiek 
redelijk vast 

Jullie vertellen met veel 
enthousiasme en houden 
telkens de aandacht vast van 
het publiek 

Verstaanbaarheid Jullie zijn niet goed te verstaan 
tijdens de presentatie. 

Jullie zijn behoorlijk te 
verstaan tijdens de 
presentatie. 

Jullie zijn goed te verstaan 
tijdens de presentatie. 

Vertellen Jullie lezen de presentatie 
voor. 

Jullie lezen af en toe dingen 
op. 

Jullie vertellen alles uit het 
hoofd. 

Interactie met het 
publiek 

Er is geen interactie met het 
publiek. 

Er is een beetje interactie met 
het publiek. 

Er is veel interactie met het 
publiek. 

Samenwerking De taken zijn onevenredig 
verdeeld. 

De taken zijn redelijk goed 
verdeeld. 

Iedereen heeft evenveel 
inbreng in de presentatie. 


