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Bijlage 1: bijlagen bij de lessen 

Bijlage les 1 Powerpoint 
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[Grab your reader’s attention with a 

great quote from the document or 

use this space to emphasize a key 

point. To place this text box 

anywhere on the page, just drag it.] 
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Bijlage les 2 

Werkblad  

 

Opdracht 1 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Opdracht 2  Stemgebruik Peter Heerschop 

Criteria Spreken Ik heb gehoord … / ik heb gezien …. 

Duidelijke boodschap  

Structuur boodschap  

Taalgebruik  

Stemgebruik: 

- Volume 

- Tempo 

- Intonatie 

- Articulatie 

 

 

 

 

 

Wat verder opvalt  

 

Opdracht 2  Stemgebruik en houding Sheila Sitalsing 

Criteria  

 

Ik heb gehoord … / ik heb gezien …. 

Duidelijke boodschap  

Structuur boodschap  

Taalgebruik  

Stemgebruik: 

- Volume 

- Tempo 

- Intonatie 

- Articulatie 

 

 

 

 

 

Lichaamshouding  

Mimiek  
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Gebaren  

Contact met publiek  

Wat verder opvalt  

 

Opdracht 5  Spreekopdracht met feedback     

Zelfreflectie  

Criteria  

Houding & Spreken 

Ik heb gehoord … / ik heb gezien …. 

Duidelijke boodschap  

Structuur boodschap  

Taalgebruik  

Stemgebruik: 

- Volume 

- Tempo 

- Intonatie 

- Articulatie 

 

 

 

 

 

Lichaamshouding  

Mimiek  

Gebaren  

Contact met publiek  

Wat verder opvalt  

 

 

Wat gaat je gemakkelijk af tijdens presenteren? 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Op welke twee leerpunten wil je je de komende lessen richten? 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. .……………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage I- Les 2 

2. Beoordelen houding en stemgebruik Sheila Sitalsing   10 minuten 

Opdracht 

We bekijken een gesproken column van Sheila Sitalsing en letten op 

lichaamshouding, mimiek, gebaren en stemgebruik: volume, tempo, intonatie. 

Beoordeel de presentatie met behulp van het schema Criteria Presentatie 

Buitenhof (NPO), 03 09 2017: Politieke column van Sheila Sitalsing over de SP  

(3.30 min) https://www.youtube.com/watch?v=6UuHqyn41a0. 

Bespreek jullie bevindingen in de groep en formuleer minimaal drie positieve punten. 

 

Criteria  

Houding & Spreken 

Ik heb gehoord … / ik heb gezien …. 

Duidelijke boodschap  

Structuur boodschap  

Taalgebruik  

Stemgebruik: 

- Volume 

- Tempo 

- Intonatie 

- Articulatie 

 

 

 

 

 

Lichaamshouding  

Mimiek  

Gebaren  

Contact met publiek  

Wat verder opvalt  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6UuHqyn41a0
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Bijlage II – Les 2 

 

Extra opdrachten 

 

Emotioneel lopen 

Deze oefening maakt leerlingen bewust van de manier waarop ze overkomen.  

De relatie tussen gevoelens, lichaamstaal en beweging. 

Werkwijze 

Een persoon is regisseur en de andere leerlingen zijn acteurs en staan aan de 

andere kant van de ruimte. 

De regisseur roept: “Het loopje van bange mensen.’ 

De acteurs lopen door de ruimte als bange mensen.  

Als het genoeg is, roept de regisseur: ‘Freeze.’ De acteurs staan stil en lopen 

vervolgens weer naar achteren voor een volgend loopje.  

Bijvoorbeeld: arrogant, schaamte, bewondering, wanhoop, minachting, uitbundig  

 

ABC: Emoties raden 

Deze oefening maakt leerlingen bewust van de manier waarop ze overkomen.  

De relatie tussen gevoelens, lichaamstaal en spreken. 

Werkwijze  

Verdeel de groep in twee rijen, waarin duo’s tegenover elkaar staan. Iedereen krijgt 

een briefje met drie emoties:  Groep 1  Groep 2 

1. Vreugde   1. Verdriet 

2. Woede  2. Angst 

3. Verbazing  3. Afschuw 

Op een teken van de docent zeggen de leden van groep 1 na elkaar het alfabet op, 

terwijl ze emotie 1 uitdrukken in hun stem. Nadat iedereen geweest is, raadt groep 2 

de emotie. Vervolgens zegt groep 2 het alfabet op en druk emotie 1 uit. Zo verder. 

 

Zeg eens ‘Uhhh…’ 

Deze oefening maakt leerlingen bewust van hoe vaak ze ‘uhhh...’ zeggen. Dat wordt 

vaak beschouwd als een teken van onzekerheid of onwetendheid. 

Werkwijze 

Verdeel de groep in twee rijen, waarin duo’s tegenover elkaar staan. 
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In een voorbeeldronde krijgt een vrijwilliger de opdracht om 1 minuut volt te praten 

over de Olympische Spelen. Als hij ‘uhhh…’ zegt, is hij af. De tijd wordt geteld 

Opsommingen en onnodige informatie leiden tot verlies.  

Andere onderwerpen: mijn school, de leukste leraar, Facebook, Instagram, uitgaan, 

bijbaan, shoppen, sporten, de krant, series kijken. 
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Bijlage les 3 
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Bijlage les 4 

Redeneeroefening 

Geef leerlingen een oorzaak en een gevolg en laat alle tussenstappen opschrijven 

met pijl ertussen. Ik geef een (Engels) voorbeeld: 

Economic growth- environmental pollution 

Economic growth  production and transportation of knowledge and goods 

country getting richer and companies getting richer employers will give their 

employee’s a higher salary or other people a job more easily if all goes very good 

within their company, because they can afford it more easily because of them being 

rich people living in the country getting more wealthy people being able to buy 

more stuff people buying luxury goods like cars (or even a second car), televisions 

and a computer for every person in their housethese goods need something to 

keep working, like gas for cars and electricity for computersbecause these forms of 

energy are mostly made of fossil energy (gas,coal), they bring a lot of extra CO 2 , 

CO and other gasses in theatmosphere environmental pollution 

Voorbeeldopties in het Nederlands: 

1. A Economische groei  B milieuvervuiling (makkelijk, want voorbeeld in het 

Engels gezien) 

2. A Armoede   B misdaad 

3. A Oudere populatie  B slechtere staatsfinanciën 

4. A Groter land  B meer macht 

5. A Schoolsysteem gefinancierd door de overheid (itt privéonderwijs)  B 

Slimmere bevolking 
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Bijlage les 5 
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Bijlage les 6  
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Bijlage les 7, 8 en 9

 
Bovenstaand schema moet naar eigen inzicht worden aangepast en betreft dus 

slechts een voorstel. Onderstaand feedbackschema en de bijbehorende werkvormen 

zijn op basis van spreekvaardigheids- en feedbackliteratuur ontwikkeld door Anneke 

Wurth (ICLON/UL) en gepresenteerd op HSN 2015.  
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Voorbeelden van werkbladen voor leerlingen 

 

1. Compliment geven en ontvangen     

1……………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………. 

1……………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Feedback geven en ontvangen       

1. Feedback is ………………………………………………………………………………… 

2. Feedback is prettig, want …………………………………………………………………. 

3. Feedback is niet prettig, want ……………………………………………………………. 

 

3. Feedback oefenen en beoordelen 

 

 Gezien/gehoord O / M / V / G 

Houding/mimiek  O / M / V / G 

Stemgebruik   O / M / V / G 

Contact met publiek  O / M / V / G 

Presentatie  O / M / V / G 

Wat verder opvalt  O / M / V / G 

 

4. Spreek- en feedbackoefening I 

 

Leerpunten presentator, feedbackgever en observant 

Presentator – leerpunt 1  

Presentator – leerpunt 2  

  

Feedbackgever – leerpunt 1  

Feedbackgever – leerpunt 2  

  

Observant – leerpunt 1  

Observant – leerpunt 2  
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Criteria Spreken Gezien/gehoord O / M / V / G 

Helderheid boodschap  O / M / V / G 

Structuur  O / M / V / G 

Taalgebruik  O / M / V / G 

Stemgebruik  O / M / V / G 

Houding  O / M / V / G 

Contact met publiek  O / M / V / G 

Wat verder opvalt  O / M / V / G 

 

Spreker:   …………………………………………………………………… 

Leerpunten spreker: …………………………………………………………………… 

Feedbackgever:  …………………………………………………………………… 

 

Criteria Feedback Gezien/gehoord O / M / V / G 

Benoemen van 

waarneembaar gedrag 

 O / M / V / G 

Waarneming - Gedrag  O / M / V / G 

Reactie - Gevoel (ik-

gedachte) 

 O / M / V / G 

Effect - Gevolg van 

gedrag 

 O / M / V / G 

Verandering - Gewenst 

gedrag 

 O / M / V / G 

Sterke punten  O / M / V / G 

Leerpunt 1  O / M / V / G 

Leerpunt 2  O / M / V / G 

Check bij ontvanger  O / M / V / G 

Wat verder opvalt  O / M / V / G 

 

Feedbackgever:   …………………………………………………………… 

Leerpunten feedbackgever:  …………………………………………………………… 

Observant feedbackgever:  …………………………………………………………… 
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Bijlage 2: Filmpjes over spreken en voorbeelden goede/minder 

goede sprekers 

 

● Arie en Sylvester Spreken in het openbaar 

https://www.youtube.com/watch?v=u2ofzkNKbNs 

Geinig filmpje over tips en hoe ze niet op te volgen  

 

● Beneath the Surface of Botox: Dr. Jean Carruthers at TEDxVancouver 

https://www.youtube.com/watch?v=cuEZ8I_lZe0&t=22s 

Verschrikkelijk zenuwachtige mevrouw die er dapper doorheen ploegt (rare gelaatsuitdrukking door 

Botox) 

 

● Once upon a school – Dave Eggers 

https://www.youtube.com/watch?v=fEKW8jO10GU 

Zenuwachtige snelle spreker met mooi en inspirerend (en grappig verhaal). Je moet er even inkomen 

maar dan neemt hij je ook mee. Prima om feedback mee te oefenen 

 

● Every child needs a champion – Rita Pierson 

https://www.youtube.com/watch?v=SFnMTHhKdkw 

Geweldige spreekster, qua mimiek (mooi voorbeeld) en grappig en goed verhaal 

 

 Herman Pleij over Max Havelaar en reactie op Christiaan Weijts: 

https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/352408 

 

 Litlab speeches: Onderwerp:  spreekvaardigheid   

Theorie: via de docent / zie bijlage (Litlab: speeches)  

Onderdeel: spreken voor de klas  

Aan het einde van deze les:  

- heb je geoefend met spreken voor een groep;  

- heb je feedback gegeven en ontvangen over je eigen en de anders presentatietechnieken. 

https://litlab.nl/proef/speeches/  

 

 Een uitleg van de taken van de redenaar volgens Aristoteles: 
https://www.youtube.com/watch?v=fVTVb4rb6TI 

 Hassler-Forest, D. (2014). Waarom is gamen beter voor ons dan het lezen van een 

goed boek? Opgehaald van Universiteit van Nederland: 

https://www.youtube.com/watch?v=u2ofzkNKbNs
https://www.youtube.com/watch?v=cuEZ8I_lZe0&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=fEKW8jO10GU
https://www.youtube.com/watch?v=SFnMTHhKdkw
https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/352408
https://litlab.nl/proef/speeches/
https://www.youtube.com/watch?v=fVTVb4rb6TI
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https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-gamen-beter-voor-ons-dan-

het-lezen-van-een-goed-boek/ 

 https://youtu.be/rRlagSrhoWQ finale Gouds scholierendebat, opzetbeurt tegenstander: vanaf 
4:47  

 Fragment uit het radioprogramma Evers Staat op. Peter Heerschop: ‘Lieve 

Marianne over Ireen, Antoinette, Carlijn, Sjinkie en Sven’, 12-2-2018. 

https://www.538.nl/olympische-spelen/lieve-marianne-over-ireen-antoinette-

carlijn-sjinkie-en-sven 

 Youtube – idols – fragment  

https://www.youtube.com/watch?v=Mb0skvhHUSI 

Of  https://www.youtube.com/watch?v=b0v9q8KD_KQ 

  

 

https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-gamen-beter-voor-ons-dan-het-lezen-van-een-goed-boek/
https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-gamen-beter-voor-ons-dan-het-lezen-van-een-goed-boek/
https://youtu.be/rRlagSrhoWQ
https://www.538.nl/olympische-spelen/lieve-marianne-over-ireen-antoinette-carlijn-sjinkie-en-sven
https://www.538.nl/olympische-spelen/lieve-marianne-over-ireen-antoinette-carlijn-sjinkie-en-sven
https://www.youtube.com/watch?v=Mb0skvhHUSI
https://www.youtube.com/watch?v=b0v9q8KD_KQ

