
PRESENTEREN Het vermogen om een boodschap op een groep over te brengen.

Platinum Goud Zilver Brons

Doelgerichtheid

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.

Lichaamshouding
Gedurende de hele presentatie heb ik mijn 
houding onder controle; ik kom rustig over.

Vrijwel de hele presentatie [voor 80 tot 90%] 
heb ik mijn houding onder controle; ik kom vrij 
rustig over.

Af en toe verlies ik mijn zelfbeheersing en kom 
ik onrustig over.

Ik sta te wiebelen of loop heen en weer en kom 
erg onrustig over.

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.

Verstaanbaar spreken

Ik houd in mijn taalgebruik merkbaar rekening 
met mijn publiek, maar gebruik ook wel 
woorden of begrippen die niet ieder kent. Die leg 
ik dan uit. 

Ik sluit in mijn taalgebruik aan bij mijn publiek; 
maar gebruik af en toe ook wel woorden of 
begrippen bij die niet iedereen kent.

Ik sluit in mijn taalgebruik aan volkomen aan bij 
mijn publiek; ik gebruik geen moeilijke of 
onbekende woorden.

Ik gebruik de woorden die ik nodig heb. Soms 
zitten daar woorden of uitdrukkingen bij die niet 
iedereen.

Boeiend presenteren

Ik presenteer boeiend door een actieve houding, 
afwisselend stemgebruik, goed gekozen 
hulpmiddelen en weet daardoor mensen goed 
boeien. 

Met mijn presentatie weet ik mensen meestal 
te boeien. 

Met mijn presentatie vind ik het vaak lastig 
mensen te boeien.

Mijn presentatie verloopt moeizaam. 

Deze rubrics zijn verzameld uit openbare bronnen, geschreven of herschreven en getoetst door Simulise. Deze rubrics zijn vrij te gebruiken en worden in Simulise standaard meeleverd. 


