
Informatie overbrengen in een PowerPointpresentatie is 
inmiddels voor iedereen wel bekend. Maar hoe zorg je nu voor een 
fantastische presentatie die heel goed blijft hangen? Samen met je 
studenten ga je op zoek naar de kracht van een goede presentatie. 

Communiceren kan op steeds meer verschillende manieren, waarbij het van 
belang is om een boodschap goed over te brengen. Om ervoor te zorgen dat de 
boodschap niet alleen goed overkomt, maar ook nog onthouden wordt, is creativiteit 
bij studenten van belang. Want stel nou dat je een presentatie moet geven waarbij je 
beperkt wordt in je mogelijkheden… Dan moet je niet alleen creatief zijn, maar ook een 
oplossing kunnen bedenken voor dit probleem.
Deze vaardigheden vallen binnen 21st century skills; vaardigheden die studenten nodig hebben 
om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst.  

Je gebruikt ongetwijfeld al een aantal van deze vaardigheden onbewust tijdens je lessen. 
ThiemeMeulenhoff gaat je helpen ze bewust in te zetten. Daarvoor hebben we deze lesbrief 
ontwikkeld, waarbij we ervoor hebben gezorgd dat je eigen lesprogramma niet in het geding 
komt. Door deze lesbrief in te zetten worden je lessen niet alleen boeiend, maar ook nog eens 
toekomstgericht. 

LESBRIEF
21st century skills

CREATIEF PRESENTEREN
POWERPOINT EN VERSLAG VERBODEN!

 LEERDOEL Studenten leren hoe ze hun creativiteit kunnen gebruiken bij het presenteren

 21ST CENTURY SKILLS  De nadruk ligt in deze les op communiceren, problemen oplossen en creativiteit.

 TIJDSDUUR  2 à 3 lesuren voor de voorbereiding van de presentaties, daarnaast nog een aantal  
momenten voor de presentaties, afhankelijk van het aantal groepjes.

 BENODIGDHEDEN   Lesbrief presenteren, maar dan net even anders

 SAMENWERKEN   Samenwerken in groepjes van 2 á 3 studenten 
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HOE BEREID JE DE LES PRESENTEREN, MAAR DAN NET EVEN 
ANDERS, VOOR?
1   Kies een hoofdstuk met voldoende paragrafen. 
2   Laat de studenten zelfstandig aan de slag gaan 

met onderstaande lesbrief (zorg ervoor dat deze 
beschikbaar is voor de studenten). 

3   Stel samen met de studenten succescriteria op 
voordat zij aan de slag gaan met de opdracht. Denk 
hierbij aan o.a. verzorging, uitleg van het begrip en 
afwerking. 

  Om creativiteit aan te wakkeren is het ook 
belangrijk te bedenken waar de presentatie vooral 
niet aan mag voldoen (het aanleveren van een 
papieren verslag of het houden van een verhaal bij 
een PowerPointpresentatie zijn sowieso verboden).

4   Zorg ervoor dat er aan het einde van de opdracht 
tijd is voor de presentaties. 

Een presentatie geven, die ook nog eens blijft 
hangen bij je publiek, is best lastig. Daarom ga je er 
nu een keer mee oefenen. Je gaat met de paragraaf 
die je van je docent hebt gekregen een presentatie 
maken. Hierbij ga je de inhoud van de paragraaf in 
je eigen woorden omschrijven. Door uiteindelijk alle 
presentaties te bekijken/beluisteren/enz. ontwikkel je 
niet alleen creatieve ideeën van je eigen presentatie, 
maar ook van de presentaties die door de andere 
studenten zijn gemaakt. 

STAP 1: SUCCESCRITERIA 
Samen met je docent en klas ga je succescriteria 
opstellen. Waar moet een goede presentatie aan voldoen, 
zodat niet alleen jijzelf ervan leert, maar ook je mede 
studenten? Denk hierbij aan bijvoorbeeld verzorging, 
verwoording van de begrippen en  afwerking. 
Tip: Bedenk ook vooral ook hoe het niet mag. Het 
aanleveren van een verslag of het houden van een 
verhaal bij een PowerPointpresentatie is sowieso 
verboden!

STAP 2: VERDIEPEN
Van je docent heb je een paragraaf uit je boek gekregen, 
waarover je een presentatie gaat maken. Verdiep je in de 
paragraaf en zorg ervoor dat je weet wat de begrippen 
inhouden. Dit kun je doen door de theorie in je lesboek te 
lezen, maar ook door eens op zoek te gaan naar filmpjes 
op het internet. Natuurlijk kun je ook het een en ander bij 
je docent navragen. 

STAP 3: OUT OF THE BOX
Nu je de inhoud van de paragraaf kent, ga je aan de 
slag. Brainstorm met je groepje over de manier van 
presenteren. Houd hierbij goed voor ogen dat het nog 
steeds gaat om de boodschap die je wil overbrengen. 
Als jullie besloten hebben op welke manier je gaat 
presenteren, bedenk dan wat je daarvoor nodig hebt en 
verzamel dit. 
Tip: houd rekening met de in stap 1 opgestelde 
succescriteria!

STAP 4: VOORBEREIDEN
Je gaat nu je presentatie voorbereiden. Misschien heb je 
spullen nodig of zet je de stappen op papier.
 
STAP 5: PRESENTEREN!
Elk groepje krijgt de tijd en ruimte om te presenteren. Je 
doet zo niet alleen creatieve ideeën op om een presenta-
tie te geven, maar je leert ook nog de theorie uit je boek. 
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