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Je gaat in dit hoofdstuk oefenen met vergelijken en het beschrijven van verschillen en overeenkomsten.
In een presentatie oefen je met het geven van voordelen en het reageren op nadelen die mensen
inbrengen. Je leert waaraan een goede presentatie moet voldoen en hoe je anderen hierop kunt
beoordelen. Samen met je klas stel je 10 tips op voor een goede presentatie.  

In de studieles ga je kijken naar een college over presenteren met als titel Hoe vertel jij een onvergetelijk
verhaal? Door middel van het beantwoorden van vragen over het college ontrafel je het geheim van een
goede presentatie, waarbij wordt ingezoomd op het slot van een presentatie. Je leert hoe je ervoor kunt
zorgen dat mensen informatie uit jouw presentatie onthouden. Daarnaast ga je oefenen met het schrijven
van een advies waarbij je gebruikmaakt van signaalwoorden en ga je onderzoek doen naar schrijfdoelen
en tekstsoorten. Je eindigt de studieles met je taaldagboek en je taalthermometer.

December 2020

Het pakket NVT+ is door Petra van Gent (concept modules NVT+) en Bureau NVT (overzichten, uitwerking
modules NVT+, handleiding en lesbrieven NVT+) ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Taalunie,
dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. 
Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars
te vermelden. U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
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Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 1   Taalriedel

Hoofdstuk 3 Presenteren en beoordelen

Wat is daar het voordeel van?
Wat is daar het voordeel van?

 
Waarom zou je dat doen?
Waarom zou je dat doen? 

 
Als ik jou was, zou ik dat niet doen.
Als ik jou was, zou ik dat niet doen.

 
Ik heb een suggestie voor je.
Ik heb een suggestie voor je. 

 
Dit gaat je enorm veel tijd opleveren.
Dit gaat je enorm veel tijd opleveren. 

 
Kijk, ik zal het je laten zien.
Kijk, ik zal het je laten zien. 

 
Als je het zo doet, is het veel handiger.
Als je het zo doet, is het veel handiger.

 
Zo ondervang je alle nadelen!
Zo ondervang je alle nadelen!

 
Of, zoals Johan Cruijff zei: “Elk nadeel heeft zijn voordeel!
Of, zoals Johan Cruijf zei: “Elk nadeel heeft zijn voordeel!”
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Oefening 2   Verschillen en overeenkomsten beschrijven

Hoofdstuk 3 Presenteren en beoordelen

Jouw eiland en Europees Nederland   
Nederlandse leerlingen en leerlingen op jouw eiland   
Een school in Nederland en een school op jouw eiland
Een stad en een dorp
Leraren en leerlingen
Een Playstation en een X-Box

Kies een van de voorbeelden en bespreek met je klasgenoot de verschillen en
overeenkomsten. 
Schrijf minimaal 10 verschillen en overeenkomsten op. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voordelen en nadelen.

Voorbeeld
Netflix en bioscoop 

Netflix is goedkoper dan de bioscoop.
Bij Netflix heb je meer keuze dan in de bioscoop.
Naar de bioscoop gaan is specialer dan Netflix kijken. 
Bij Netflix en in de bioscoop kun je films kijken.  
Etc. 

Kies uit: 
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Oefening 3   Verkoop het maar

Hoofdstuk 3 Presenteren en beoordelen

Jullie gaan een “nieuwe uitvinding” presenteren. 
In het schema zien jullie een aantal “nieuwe uitvindingen”. Kies er één. 
Je hebt straks maximaal 5 minuten om de klas te overtuigen van jouw product. 

De klas probeert nadelen te vinden van jouw product. Reageer goed op deze nadelen. Aan
het einde van je presentatie krijg je een cijfer van de jury.

A Voorbereiding                                                                     

• Bedenk samen de voor- en nadelen van de babymop.
• Hoe zou je deze uitvinding kunnen presenteren? 
• Wat vinden jullie belangrijk bij een presentatie? 

1   Stel samen beoordelingscriteria op voor de presentaties.
2   Benoem een jury. 
3   De jury beoordeelt straks de presentaties en houdt de tijd bij.

B Kies allemaal een uitvinding en bereid je presentatie voor. 

• Bedenk wat de voordelen zijn van jouw product en waarom het beter is dan de oude versie.
• Bedenk welke nadelen mensen zouden kunnen bedenken en hoe je hierop kunt reageren.
• Presenteer je product in maximaal 5 minuten.

De mega-afstandsbediening 
 

Afstandsbediening van 2 bij 2 meter 

De zelfroerende pan  
 

Voor de luie kok!er 

De schoenparaplu  
 

Nooit meer natte schoenen! 

De anti-diefstal telefoon 
 

Ontploft bij diefstal 

De niet-poepende hond 
 

Nooit meer je hond uitlaten 
door genetische aanpassingen 

De lopende sleutels 
 

Nooit meer je sleutels kwijt! 
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Oefening 4   Hoe presenteer je?

Hoofdstuk 3 Presenteren en beoordelen

Je hebt nu verschillende presentaties gehoord en beoordeeld. 
Je kunt nu dus bedenken wat belangrijk is als je moet presenteren.

Kies een gespreksleider en een notulist.

1    Bespreek klassikaal wat jullie belangrijk vonden bij de presentaties.
      Denk niet alleen aan de inhoud maar ook aan andere zaken:
      (bijvoorbeeld lichaamstaal, volume, aankijken etc.)

2    Kom samen tot tien tips. De notulist noteert deze op het bord.

1.
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tien tips voor het geven van een presentatie

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 5   Taalriedel

Hoofdstuk 3 Presenteren en beoordelen

Sta rechtop als je presenteert.
Sta rechtop als je presenteert.

 
Gebruik een duidelijke structuur: inleiding, kern en slot.
Gebruik een duidelijke structuur: inleiding, kern en slot.

 
Noem de voordelen en de nadelen.
Noem de voordelen en de nadelen. 

 
En eindig met een duidelijke conclusie.
En eindig met een duidelijke conclusie.

 
Hé, je presentatie was veel beter dan vorige week!
Hé, je presentatie was veel beter dan vorige week!

 
Waar lag dat nou aan?
Waar lag dat nou aan?

 
Goed gedaan, hoor!
Goed gedaan, hoor!

 
Ik was onder de indruk.
Ik was onder de indruk. 
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De oefeningen in de studieles voer je zelfstandig uit. 
De bedoeling van deze studieles is dat je de stof nog eens herhaalt en verwerkt. 
Je hebt ruimte voor het opschrijven van moeilijke woorden, handige websites en tips van andere studenten. 
Ook kun je hieronder aan het einde van de studieles vragen opschrijven die je nog hebt aan je docent.

Hoofdstuk 3 StudielesPresenteren en beoordelen
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Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind
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Oefening 1   Leer het van de beste!

StudielesPresenteren en beoordelen

Je gaat een college bekijken bij de Universiteit van Nederland. Het college wordt gegeven
door Neerlandicus Martijn Wackers (TU Delft en Leiden) en gaat over het afsluiten van een
presentatie. 
Link naar het college:
https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-vertel-jij-een-onvergetelijk-verhaal

A.  Bekijk het college eerst helemaal en noteer hieronder kort wat je ervan hebt onthouden:

B. Bekijk het college nu nog een keer en beantwoord de vragen. 

Vraag 1a Met welke zin begint de heer Wackers zijn presentatie? 

Vraag 1b Waarom doet hij dit? 

Vraag 2 Welke drie manieren om een presentatie af te sluiten bespreekt hij? 

  1.
  2. 
  3. 

Vraag 3 De heer Wackers gebruikt een uitdrukking in zijn eigen voorbeeld. “Ze zagen door de bomen het  
             bos niet meer."  (1.58) Wat betekent deze uitdrukking? 

Vraag 4 Waarom moet je je slot niet ‘afraffelen’ (= haastig en slordig afmaken) volgens de heer
Wackers? 

Vraag 5 De heer Wackers vergelijkt het onthouden van informatie met het bewaren van dingen in een   
             ladenkast. Je stopt dingen in een ladenkast in het juiste laatje. 
             Wat is volgens hem de grootste uitdaging bij het onthouden van informatie? 
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https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-vertel-jij-een-onvergetelijk-verhaal
https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-vertel-jij-een-onvergetelijk-verhaal


Hoofdstuk 3 StudielesPresenteren en beoordelen

Vraag 6 Mensen gebruiken volgens de heer Wackers verschillende strategieën voor het ‘coderen’ of
‘labelen’  van informatie. Leg onderstaande strategieën uit.

1. Organisatie

2. Visualisatie

3. Elaboratie

Vraag 7 De heer Wackers heeft een enorme stapel boeken over presenteren en het onthouden van
informatie. Wat heeft hij samen met zijn collega’s gedaan met deze boeken? 

Vraag 8 De heer Wackers geeft een lijst met do’s en don’ts uit deze boeken. Schrijf ze hieronder. 

 

Vraag 9 Wat is volgens de heer Wackers een probleem bij deze adviezen? 

Vraag 10 De heer Wackers vertelt over twee experimenten. Vat de experimenten hieronder samen (doel,
aanpak, conclusie). 

Experiment 1

Experiment 2
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do's
1.
2.
3.

dont's
1.
2.
3.

Oefening 1   Leer het van de beste! (vervolg)



Hoofdstuk 3 StudielesPresenteren en beoordelen

Vraag 11  Onderzoeker Tom gaf in het tweede experiment twee keer een samenvatting. De eerste keer 
een ‘vage’ samenvatting, de tweede keer een inhoudelijke samenvatting. 
Maak de samenvattingen hieronder compleet. Leg uit waarom de tweede samenvatting beter is:

Samenvatting 1 Vage samenvatting
In dit minicollege heb ik jullie _____________________ in framing willen geven. Ik heb
______________ hoe framing wordt gebruikt. ____________ stond ik stil bij een ________________
kenmerken en een __________ effecten van framing. ________ heb ik aandacht _____________ aan
de formulering van frames. ________________ heb ik _________________ voorbeelden gegeven van
framing in de Nederlandse politiek. 

Samenvatting 2 Inhoudelijke samenvatting
Frames hebben 4 belangrijke effecten. Het eerste effect is dat frames een ______________
_____________ __________________ kunnen hebben op onze rationele besluitvorming. 
Ten tweede hebben frames die slim geformuleerd zijn, een hoge ______________________,
_______________ we ze gemakkelijk _______________.  Ten derde krijgen goede frames vaak gratis
zendtijd, __________ ze makkelijk worden _________________ door anderen. En het __________
effect van framing is dat ______________ van een frame leidt tot ______________________. 

Vraag 12 Wat moet je volgens de heer Wackers doen als je wilt dat je publiek belangrijke informatie 
               onthoudt? 

     1. Je moet  _______________________________________________________________

     2. Je moet  _______________________________________________________________

Vraag 13 De heer Wackers sluit zijn college af. Maak de tekst hieronder compleet. 

Dames en _____________, ik ga dit college __________________. En nu echt. ____________ kun jij
een _______________ verhaal vertellen? Door _______ te ______________ van je slot. _________ je
een aankondigende slotzin _______________ en een _______________ samenvatting _____________,
__________ is de kans groter dat het publiek belangrijke informatie _______________. _____________
hoef je geen Obama te zijn, dat zijn technieken die iedereen kan _______________. Sla je slot dus niet
____________. 
Dit was mijn spreekbeurt 😉
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Hoofdstuk 3 

Een vriendin van je woont al in Nederland. Ze kan kiezen uit twee studentenkamers in
Amsterdam en vraagt jouw advies. 

A Doe de oefening over signaalwoorden. 

Oefening 2   Een advies schrijven

StudielesPresenteren en beoordelen

NVT+  module 2 - hoofdstuk 3 - pagina 12

Welke woorden kun je gebruiken om twee zaken met elkaar te vergelijken? 
Zet alle signaalwoorden die je kunt gebruiken voor het beschrijven van verschillen bij
elkaar en de woorden die je kunt gebruiken voor het beschrijven van overeenkomsten bij
elkaar.

VERSCHILLEN

net zoals – echter - hetzelfde als – evenals – lijkt op – in tegenstelling tot - is
vergelijkbaar met – daarentegen – aan de ene kant, aan de andere kant –
hoewel – integendeel – behalve als – enerzijds, anderzijds – maar - daar

staat tegenover - ook

OVEREENKOMSTEN
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

B Schrijf een advies aan je vriendin.

- Begin met een inleiding (waar gaat het over?)
- Vergelijk de kamers met elkaar en bespreek de voor- en nadelen.
- Schrijf aan het einde een conclusie en jouw advies (gebruik: 'als ik jou was...'.
- Vertel wat de belangrijkste reden is voor jouw advies (gebruik want of omdat).
- Gebruik minimaal 7 van de signaalwoorden / zinnen uit A.

Oefening 2   Een advies schrijven (vervolg)

StudielesPresenteren en beoordelen

Schrijf hier de mail aan je vriendin Alma.
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Locatie

Oppervlakte

Huurprijs

Huurperiode

Andere huisgenoten

Huisdieren

Afstand tot universiteit

Bijzonderheden

Kamer 1

Boven een café

10 m2

€ 450,-

Onbepaalde tijd

6 andere internationale 
studenten

Niet toegestaan

5 minuten fietsen

Eigen badkamer en wc, 
keuken delen.
We eten twee keer per week 
gezamenlijk.

Kamer 2 

Rustige buurt buiten het centrum

25 m2

€ 350,-

Maximaal 1 jaar

Je woont in bij een gezin 
met 2 kinderen

Hond Bobby en 5 katten

25 minuten fietsen

Eigen keukentje, badkamer en wc.
Je mag mee-eten met het gezin 
(Hollandse pot)
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Oefening 3   Woordenschat

StudielesPresenteren en beoordelen

A Tekstsoorten

Je gaat online onderzoek doen naar tekstsoorten en schrijfdoelen. Je hebt altijd een doel als je
iets schrijft en het is belangrijk om je bewust te zijn van dit doel, zowel bij het schrijven als bij
het lezen van teksten. Je doel bepaalt namelijk ook de tekstsoort waar je het best voor kunt
kiezen om je doel te behalen.

Ga bijvoorbeeld naar:
 https://www.cambiumned.nl/theorie/schrijven-en-spreken/lezen/schrijfdoelen-tekstsoorten/ 

https://www.examenoverzicht.nl/nederlands/tekstsoorten-en-schrijfdoelen

http://nederlandsindeonderbouw.weebly.com/tekstdoelen-en-tekstsoorten.html

A Welke schrijfdoelen kun je hebben als schrijver? 
   Noteer ze hieronder in de eerste kolom. 

B Welke tekstsoorten bestaan er? En bij welk schrijfdoel passen ze? 
   Noteer ze in de tweede kolom.

C Kun je een voorbeeld vinden of bedenken bij het genoemde schrijfdoel en de tekstsoort? 
   Schrijf ze in de 3e kolom. 
 
D Vind je dit nog lastig? Doe dan de oefeningen op Cambiumned over dit onderwerp.

 
schrijfdoel
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tekstsoort

 
voorbeeld

https://www.cambiumned.nl/theorie/schrijven-en-spreken/lezen/schrijfdoelen-tekstsoorten/
https://www.cambiumned.nl/theorie/schrijven-en-spreken/lezen/schrijfdoelen-tekstsoorten/
https://www.examenoverzicht.nl/nederlands/tekstsoorten-en-schrijfdoelen
http://nederlandsindeonderbouw.weebly.com/tekstdoelen-en-tekstsoorten.html
https://www.cambiumned.nl/theorie/schrijven-en-spreken/lezen/schrijfdoelen-tekstsoorten/
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Mijn taaldagboek datum:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Beschrijf een leersituatie uit de afgelopen periode. 
Gebruik de informatie uit oefening 4 van hoofdstuk 1 om de inleiding, kern en conclusies te beschrijven. 



1. Mijn Nederlandse taalvaardigheid is op een goed niveau.

2. Ik kan zonder problemen in het Nederlands gaan studeren.

3. Ik heb hard gewerkt aan het verbeteren van mijn taalvaardigheid. 
  

4. Ik heb deze periode voldoende Nederlands gesproken.

5. Ik heb ook buiten de les iets gedaan aan mijn Nederlands.

6. Ik durf genoeg Nederlands te spreken in de les.

7. Ik heb anderen geholpen met het verbeteren van hun Nederlands.

8. Ik heb goed samengewerkt in de les.

10. Ik ben trots op wat ik kan in het Nederlands.

11. Ik begrijp alles wat we deze periode hebben geleerd, goed.

12. Geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. 
      
      Op dit moment geef ik mezelf een                    voor Nederlands, want

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________

Hoofdstuk 3 

Geef op een schaal van 1-5 aan of je het eens bent met de stelling of niet. 
1 betekent: ik ben het er helemaal NIET mee eens. 
5 betekent: ik ben het er helemaal mee eens.  

1 2 3 4 5

Mijn taalthermometer

Studieles

datum:

Presenteren en beoordelen

NVT+  module 2 - hoofdstuk 3 - pagina 16       


