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 Tien tips voor het presenteren met PowerPoint

1  Maak een schets op papier
 Begin niet met PowerPoint! Maak een schets van de presentatie op papier of met een 

tekstverwerker. Bepaal het doel van de presentatie en beschrijf in één of twee zinnen 

de kern van het verhaal. Verplaats u in uw luisteraars: wat willen zij weten? Brainstorm 

vervolgens over de onderwerpen die aan de orde zouden kunnen komen. Later kunt u de 

verschillende onderwerpen uitwerken en in de juiste volgorde zetten. Ga met PowerPoint 

aan de slag als u dit voorwerk hebt gedaan. 

2  Zorg voor afwisseling
 PowerPoint kent allerlei dia-indelingen maar vaak zie je bij presentaties alleen dia’s met 

een titel en een opsommingslijst. Maak ook eens gebruik van andere dia-indelingen. De 

indeling Vergelijking is bijvoorbeeld geschikt om voor- en nadelen naast elkaar te zetten 

of vroeger en nu met elkaar te vergelijken. U kunt ook een (prikkelende) stelling op een 

dia zetten of alleen een afbeelding.

3  Gebruik beelden
 Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Beelden blijven langer hangen dan alleen 

tekst. Maak gebruik van beelden, bijvoorbeeld een foto of een grafiek. U kunt dan uw 

eigen verhaal erbij vertellen. Beelden maken nieuwsgierig. Zo houdt u de aandacht mak-

kelijker vast.

4  Zet niet te veel tekst op een dia
 Als u gebruik maakt van opsommingsdia’s, zet dan niet te veel tekst op een dia. De kans 

is dan groot dat uw publiek vooral bezig is met het lezen van teksten. Een algemene 

regel is: niet meer dan vijf of zes opsommingsregels en per regel niet meer dan vijf of 

zes woorden. De tekst op de dia moet ondersteunend zijn voor uw verhaal, niet anders-

om. Maak het standaardlettertype van PowerPoint niet kleiner, om meer tekst op een dia 

te krijgen!

5  Samenhang
 Bij het gebruik van opsommingsdia’s is de samenhang tussen de titel en de punten 

daaronder belangrijk. Wat voor u als deskundige zo klaar als een klontje is, is dat niet 

altijd voor uw publiek. Zorg ervoor dat ook voor een buitenstaander de samenhang tus-

sen de onderwerpen duidelijk is.
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6  Lees niet voor
 Lees de tekst op de dia’s niet voor. Vertel uw eigen verhaal. Kijk niet naar het scherm, 

dan raakt u het contact met uw publiek kwijt.

7  Zorg voor de juiste timing
 Het gevaar bestaat dat de presentator te veel tijd besteedt aan de onderwerpen op de 

eerste dia’s. Vaak moet het tweede deel van de presentatie dan afgeraffeld worden, 

omdat de spreker in tijdnood komt. Verdeel dus uw aandacht goed over de verschillende 

onderwerpen. Bij een goede timing horen ook pauzes. Let erop dat u niet steeds een 

pauze inlast op het moment dat u naar een andere dia gaat. Praat ook eens gewoon 

door op het moment dat u doorklikt naar de volgende dia.

8  Wees zuinig met effecten en overgangen
 Overgangen en animaties kunnen erg afleiden van uw boodschap. Maak er dus niet te 

veel gebruik van. Zorg voor consequente en vloeiende overgangen. Het gaat tenslotte 

om uw boodschap en niet om een demonstratie van de mogelijkheden van PowerPoint.

9  Laat niets aan het toeval over
 Om een presentatie met PowerPoint te kunnen geven hebt u een computer (meestal een 

laptop), een beamer en een scherm nodig. Beamer en computer worden via een kabel 

met elkaar verbonden. Ga na of er voldoende stopcontacten aanwezig zijn. Neem voor 

de zekerheid verlengsnoeren mee. Als u uw eigen laptop meeneemt, kunt u de presen-

tatie op uw laptop zetten. Geeft u de presentatie op een andere laptop of een andere 

computer, dan moet u de presentatie meenemen op een USB-stick of een cd-rom, het 

liefst op allebei. Vergeet in dat geval niet om PowerPoint Viewer op de USB-stick of 

cd-rom te zetten voor het geval PowerPoint niet op de computer ter plaatse is geïnstal-

leerd. Informeer vooraf of dat het geval is. Controleer, indien mogelijk, vooraf of de 

ruimte geschikt is en of de dia’s leesbaar zijn. Oefen met de techniek zodat uw energie 

niet daarin gaat zitten tijdens de presentatie. Dat leidt u af van uw doel.

10  Gebruik hand-outs
 Uw toehoorders willen waarschijnlijk graag iets tastbaars mee naar huis nemen. Maak 

daarom hand-outs, een afdruk van de dia’s op papier. Er kunnen maximaal negen dia’s 

op een vel papier worden afgedrukt. U voorkomt hiermee dat de mensen tijdens uw pre-

sentatie de tekst op de dia’s gaan overschrijven. 


