
STEEKKAART  SEMINARIE presentatietechnieken 

Voor wie? Voor alle leerlingen, 3de graad ASO  

Aantal lesuren in de 3de  graad?
In het zesde jaar: 1 uur 

Jouw profiel?
Je wilt boeiende presentaties geven waarvan de boodschap 
blijft hangen.   
Je wilt eindelijk je zenuwen leren beheersen en de aandacht 
van het publiek vasthouden. 
Je wilt door beter te communiceren meer controle krijgen op 
(moeilijke) situaties. 
Dit praktijk gericht seminarie richt zich tot iedereen die zijn 
presentatievaardigheden en communicatievaardigheden wil 
versterken.   

Jouw eventuele verdere 
studieloopbaan? Presentatie- en communicatietechnieken zijn bruikbaar in alle 

studierichtingen. 

Lesinhoud
Je leert hoe je de presentatie op een interessante manier 
moet inleiden. 
Je kan je boodschap op een duidelijke manier overbrengen. 
Je leert wat het geheim is om het publiek te kunnen boeien 
gedurende de hele presentatie. 
Je leert contact te maken met het publiek. 
Je leert optimaal gebruik te maken van je stem . 
Je leert overtuigend presenteren. 
Je kan power-point op de juiste manier gebruiken om je 
presentatie te ondersteunen. 
Je kan je boodschap vertalen in slides. 
Je leert omgaan met stress en je zenuwen beheersen. 
Je leert je publiek boeien met storytelling. 
Je leert je presentatie te memoriseren en black-outs 
te vermijden. 
Je kan de presentatie krachtig afsluiten. 
Je leert hoe je met de juiste kleding je presentatie kracht kan 
bijzetten. 
Je leert hoe je beter kan communiceren door het gebruik van 
de juiste lichaamstaal. 

Wat is het seminarie niet?
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Hoe wordt er gewerkt?
Theoretische lessen worden afgewisseld met 
praktijkoefeningen.  
Je werkt zelfstandig of in groep aan een presentatie. 
Je krijgt feedback over je vorderingen. 
We nodigen professionele sprekers uit.  

Hoe wordt er geëvalueerd? Produkt- en procesevaluatie : Je presentaties worden door je 
medeleerlingen en je leerkrachten beoordeeld en bijgestuurd 
zodat je een goed idee krijgt van je capaciteiten en 
vorderingen.
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