
Hoe houd ik een studiekring? (BB) 

 
 

1. Je studie is af nu kun je je presentatie gaan maken. Kies voor een 

logische opbouw van je presentatie door alles in stukjes te verdelen; 
net als je studie. Je hoeft niet alles te vertellen wat er in je studie 

staat, alleen de belangrijkste dingen! 
 

2. Zorg dat je presentatie begint met een goede inleiding, waarin je 
vertelt waarom je je onderwerp gekozen hebt en wat je allemaal 

gaat behandelen.  
 

3. Je mag een powerpoint/prezi presentatie of een mindmap maken. 
Zorg ervoor dat je niet alles wat je vertelt in je presentatie zet, 

maar alleen de belangrijkste punten waar je omheen vertelt.  
 

4. Probeer je presentatie duidelijker te maken door foto’s en plaatjes, 
zodat de leerlingen een beter beeld krijgen van wat je ze wilt 

vertellen. Maak je geen presentatie zorg dan voor losse foto’s of 

plaatjes.  
 

5. Zorg voor een goed slot van je presentatie, dus vat de belangrijkste 
punten samen en trek eventueel een conclusie. Vraag tenslotte of er 

nog vragen of onduidelijkheden zijn. 
 

6. Maak ongeveer 5 feit- en meningsvragen. 
 

7. Nog enkele tips tot slot: 
 

- Let erop dat je je stem goed gebruikt en goed verstaanbaar 
(tempo, volume, articulatie) bent. 

- Let op je houding en bewegingen: kies een houding die je 
prettig vindt en let erop dat je geen zewuwbewegingen maakt 

(bv met een pen tikken of met je voeten bewegen). Neem 

eventueel iets in je handen als je dat prettig vindt. 
- Zorg ervoor dat je presentatie levendig is! Dus niet monotoon 

praten en maak gebruik van plaatjes, foto’s, fimpjes etc. Ook 
kun je het publiek tussendoor een denkvraag of opdrachtje 

geven, zo betrek je ze bij je presentatie. 
- Oefen je presentatie van tevoren thuis voor de spiegel of voor 

je ouders. Je presentatie mag maximaal 15 minuten duren. 
- Lees je presentatie nooit op! Het is geen voorlees kring! Je 

mag wel een spiekbriefje gebruiken met trefwoorden of 
trefzinnen.  

 
Heel veel succes! 


