
PRACTICUM 14

EEN WETENSCHAPPELIJKE PRESENTATIE GEVEN
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1. Inleiding

Het presenteren van resultaten is o.a. voor wetenschappers een belangrijk onderdeel
van hun werk. Een presentatie kan dienen om een uitgevoerd werk, project, ideeën
of conclusies aan anderen kenbaar te maken. Evengoed kan het dienen om anderen
van je besluiten te overtuigen of zelfs om je eigen capaciteiten in de verf te zetten.
Het mag duidelijk zijn dat een presentatie tot in de puntjes verzorgd moet zijn; niet
alleen qua voorkomen, maar ook qua overzichtelijkheid, qua opbouw en uiteraard qua
inhoud. In je hogere studies en latere werkomgeving zul je meer dan waarschijnlijk
nog vaak (wetenschappelijke) presentaties moeten geven.

Wat is nu een wetenschappelijke presentatie? Het is een informatieve voor-
dracht, waarbij je op een zakelijke manier rapporteert over een onderwerp met een
wetenschappelijke ondertoon: een statistisch onderzoek, een chemisch experiment,
een wiskundig probleem, etc. Een presentatie moet

3 een hoofdboodschap bevatten,

3 eerder beknopt en zonder overbodige franjes zijn,

3 een logische structuur hebben, en

3 gemakkelijk te volgen zijn.

Hiermee bedoelen we dat het publiek snel zicht moet krijgen op de opbouw en de inhoud van je verhaal. Het is niet
aan de toehoorder om je voordracht verschillende keren te moeten horen om te achterhalen wat je bedoelt.

De vorm van een exact-wetenschappelijke voordracht is specifiek en verschilt van bijvoorbeeld een taalkundige
presentatie. In wat volgt leggen we o.a. de structuur van een wetenschappelijke voordracht uit, en tonen met enkele
tips hoe je je optimaal kan voorbereiden en de slaagkansen van je presentatie kan vergroten.

Opbouw

In principe heeft een wetenschappelijke presentatie de volgende structuur 1:

Titel

Inleiding

Hoofddeel

Besluit

Hieronder vind je de verschillende onderdelen verder uitgediept en uitgelegd.

Titel De keuze van de titel is niet onbelangrijk. De lezer moet uit de titel onmiddellijk het onderwerp van de pre-
sentatie kunnen halen. Een titel als ’Voordracht practicum ecologie’ is te algemeen. Formuleringen als ’studie van’ of
’onderzoek naar’, maar ook afkortingen, formules of merknamen worden best vermeden.

NIET: ‘Practicum 13 mei 2011’ of ‘Oefening 28 pagina 40’

WEL: ‘Het probleem van de 36 officieren’ of ‘Duiventilprincipe’

1Bij de empirische wetenschappen (bv. chemie en fysica, waar, in tegenstelling tot de wiskunde, experimentele toetsing een essentieel
onderdeel vormt) bestaat de opbouw van het verslag of presentatie uit meer specifieke onderdelen: titel, inleiding, samenvatting, methode
en materialen, hoofddeel, resultaten, discussie, conclusie, bijlagen, referenties. We verwijzen naar L. Kirkup, Experimental methods: An
introduction to the analysis and presentation of data, Singapore, 1994.
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Inleiding In de inleiding wordt verduidelijkt wat het onderwerp of de probleemstelling is, en in welke context of
geheel het kadert. In tweede instantie kun je de opbouw van je presentatie toelichten. De bedoeling is dat de toehoorder
inzicht krijgt in het gestelde probleem en de aanpak ervan. Ideaal is dat je enkele vragen stelt die je in je het hoofddeel
zal beantwoorden. Dat stimuleert de aandacht van het publiek.

Hoofddeel Inhoudelijk is dit het belangrijkste deel van de voordracht. De andere delen dienen om te structureren,
te duiden en het overzicht te bewaren. Het hoofddeel omvat het eigenlijk gepresteerde werk. In dit deel vertel je
meer dan alleen de antwoorden op eerder gestelde vragen. Eventueel kun je één aspect wat meer doorgronden, en een
redenering maken die typisch is voor het onderwerp.

Besluit In het besluit grijp je terug naar je probleemstelling, onderzoeksvraag of kernboodschap uit de inleiding. Je
geeft ook aan op welke manier en in hoeverre je geslaagd bent in je opzet. Hier horen ook vergelijkingen met gekende
resultaten, opmerkingen over methodiek, tekortkomingen of suggesties voor verder onderzoek.

Voorbereiding

Een succesvolle presentatie begint met een goede voorbereiding. Om een presentatie in de steigers te zetten, doorloop
je de volgende fasen2:

Ontwerp

1. Bepaal het doel.

2. Bepaal de hoofdboodschap.

3. Werk de structuur inhoudelijk uit.

4. Bepaal de verhaallijn.

5. Ontwerp een structuurdia.

Uitwerking

6. Maak een nieuwe presentatie aan.

7. Zet het geraamte op.

8. Maak beeldende dia’s.

Als extra ondersteuning bij het voorbereiden en aanmaken van je powerpoint bieden we je tien tips 3 aan.

Tip 1. Ken je publiek. Het is essentieel om je presentatie af te stemmen op het niveau van de toehoorders. Probeer
te ontdekken waar je boodschap samenvalt met de interesse van het publiek. Op dat raakvlak liggen namelijk
de aanknopingspunten voor een boeiende presentatie. Breng je publiek in beeld met de volgende vragen:

3 Wat weten de toehoorders van het onderwerp?

3 Wat zijn de verwachtingen?

3 Welk belang heeft het publiek bij je verhaal?

3 Welk inhoudelijk niveau kunnen ze aan?

Pik in op wat de gemiddelde toehoorder weet, en breng hem als het ware naar een hoger niveau. Je publiek onder-
schatten leidt tot verveling, overschatten zorgt ervoor dat ze afhaken.

NIET: ‘From somewhere to nowhere’ of ‘From nowhere to nowhere’

WEL: ‘From nowhere to somewhere’

Tip 2. Let je doelstellingen vast. Probeer je doelstelling te omschrijven in termen van eindresultaten. Bedenk
wat het publiek na jouw presentatie minimaal moet onthouden. Wees realistisch in je ambities. Er is een grens aan
de hoeveelheid informatie die de toehoorders in korte tijd kunnen verwerken. Beperk je tot informatie die voor het
publiek van belang is. Niet alles wat je weet, is van belang voor je publiek.

NIET: Wat wil ik kwijt?

WEL: Wat wil mijn publiek weten?

Tip 3. Leg een hoofdboodschap vast. Aan de hand van je doelstellingen formuleer je één kernboodschap. Die
kun je al bij je eerste slides vermelden. Nuttig is om die hoofdboodschap enkele keren tijdens je presentatie herhalen.
Uiteraard komt die ook nog eens op het einde van je presentatie aan bod.

TEST: Vraag een toehoorder drie dagen nadien: ‘Wat heb je van mijn voordracht onthouden?’

2M. Van den Berghe, OZo! Onderzoeken doe je zo, Plantyn , Mechelen, 2014.
3Gebaseerd op Philip E. Bourne, Ten Simple Rules for Making Good Oral Presentations PLoS Comput Biol 3(4): e77.

doi:10.1371/journal.pcbi.0030077 (2007) en http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/presentatie/ .
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Tip 4. Less is more. Een veelvoorkomende fout bij sprekers is dat ze teveel willen vertellen. Ze vinden het nodig
om van meet af aan te bewijzen dat ze veel weten. Bijgevolg gaat de kernboodschap verloren, en kun je zelfs in
tijdsnood komen. Onthoud dat je kennis het best kan overbrengen door een heldere en bondige presentatie, die leidt
tot een dialoog tijdens het vragenmoment waarbij de toehoorders actieve deelnemers worden. Op dat moment zal
wel duidelijk worden dat je veel over het onderwerp weet. Als er op het einde van je presentatie geen vragen gesteld
worden, dan is dat eerder een slecht signaal: hoogstwaarschijnlijk was je presentatie dan onduidelijk of afgezaagd.

Tip 5. Maak je Powerpoint efficiënt. Een dia dient enkel

3 om het publiek te prikkelen,

3 om structuur te brengen in wat je zegt (kernwoorden),

3 als aanvulling op wat je zegt.

Breng je teveel tekst op je dia’s aan, dan zal het publiek zich eerder bezig houden met het lezen van de tekst in plaats
van naar jou te luisteren. Reken per dia minstens één minuut.
Wat de lay-out van je dia’s betreft, opteer voor kleuren met maximaal contrast (donkere op wit of wit op zwart).
Vermijd een gekleurde tekst op een gekleurde achtergrond. Om kernwoorden in de verf te zetten gebruik je best
contrast en grootte in plaats van kleur.

NIET: Een Powerpoint vervangt de spreker.

WEL: Een Powerpoint ondersteunt de spreker.

Tip 6. Oefen je presentatie in. Zeker bij je allereerste voordrachten. Let daarbij ook op de timing. Even belangrijk
is om je te houden aan wat je voorbereid hebt. Helemaal uit den boze is spreken over zaken waar het publiek meer
vanaf weet dan jij. Een belangrijke voordracht geef je best eerst aan een kleine, informele groep (enkele medeleerlingen
of ouders). Hou rekening met de kritiek die je krijgt.

TEST: Film jezelf tijdens het geven van een voordracht, en leer daaruit.

Presenteren

Of een presentatie slaagt, hangt niet alleen af van de inhoud van je betoog maar ook van de manier waarop je de
boodschap overbrengt. De beste maatstaf hiervoor is de interactie met het publiek, tijdens en na de voordracht.
Onthoud dat het hoofddoel van een presentatie is: het publiek doen nadenken over wat je brengt.

Tip 7. Wees jezelf. Presentaties horen onderhoudend en vermakelijk te zijn, maar overdrijf niet en ken je grenzen.
Als humor je niet ligt, probeer dan niet om grappig te zijn. Als je niet goed bent in het vertellen van anekdotes,
vertel er dan geen. Een goede entertainer is hij die erin slaagt het publiek mee te hebben en de kernboodschap kan
overbrengen.

Tip 8. Hou je aan de voorziene tijd. Het is onbeleefd om je niet aan de voorziene tijd te houden. Vaak wordt
je in zo’n geval ook aangemaand om af te ronden, en dat kan je voordracht wat overschaduwen. Mocht je toch in
tijdsnood komen, klik je dia’s door en laat het publiek lezen.

Tip 9. Woord van dank. Vermeld de mensen met wie je samengewerkt hebt. Dat hoeft niet noodzakelijk op het
einde van de voordracht te gebeuren, vaak doet die gelegenheid zich ook voor bij de inleiding of tijdens het hoofddeel
van de presentatie. Is je voordracht er op uitnodiging gekomen, bedank dan ook de organisator of het instituut die je
die kans gegeven heeft.

Tip 10. Zijn er nog vragen? Eindigen in stijl betekent: na je besluitvorming het publiek bedanken voor de aan-
dacht. Neem het applaus in ontvangst, en begin niet meteen op te ruimen. Indien je voordracht kadert in een reeks
voordrachten (zoals bij een congres), dan zal iemand van de organisatie het publiek uitnodigen om vragen te stellen.
In het andere geval doe je dat zelf, na het applaus.

Hoe kun je omgaan met vragen?

3 Herhaal of herformuleer de vraag. Niets is zo vervelend om na een antwoord te constateren dat de vraagsteller
iets anders bedoelde.

3 Hou je antwoord terzake, kort en bondig.

3 Wees niet niet arrogant, stel je niet vijandig op. Dreigt de situatie te escaleren, zeg dan “Misschien koppelen we
dit gesprek beter los van de voordracht, we praten straks verder.”

NIET: Dat weet ik niet.

WEL: Interessante vraag, daar moet ik langer over nadenken.
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Verantwoording

De specifieke eindtermen voor de studierichtingen van de derde graad ASO met component wiskunde (6 tot 8 wekelijkse
lestijden wiskunde) bevatten drie eindtermen die onder de noemer onderzoekscompetenties worden gecatalogeerd:

OC1 Zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken.

OC2 Een onderzoeksopdracht met een wiskundige component voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

OC3 De onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten.

In dit practicum komen vooral de eerste en de derde eindterm aan bod.

onderzoekscompetenties

verzamelen
ordenen
bewerken

︸
︷︷

︸

competentie 1

voorbereiden
uitvoeren
evalueren

︸
︷︷

︸competentie 2

rapporteren

confronteren ︸
︷︷

︸ competentie 3

2. Opdracht

3 Voorbereiding Inleiding en opdracht lezen tegen . . . . . . . . . . . . (datum invullen).

Het wiskunde boek 4

3 Practicum (. . . lessen, thuis afwerken) Dit practicum wordt uitgevoerd
in groepen van . . . leerlingen. In het begin van de les krijgt elke groep 15 tot
20 onderwerpen uit nevenstaand boek. Elk onderwerp is voorzien van een halve
pagina tekst en een mooie illustratie. De leerkracht kan een inkijkexemplaar
van het boek vooraan in de klas leggen.

Jullie nemen de onderwerpen door, en beslissen in groep over welk onderwerp
jullie een presentatie willen maken (duur: . . . minuten).

Daarna doorlopen jullie de stappen bij het ontwerpen van een presentatie: welke
doelstellingen willen we bereiken, welke kernboodschap willen we meegeven, etc.

Jullie presentatie beantwoord aan de criteria uit de inleiding, waarbij je de tips
zo goed mogelijk tracht na te leven.

Na de les(sen) krijgen jullie voldoende tijd om dit practicum af te wer-
ken. Afspreken buiten de schooluren kan moeilijk liggen. Daarom maken
jullie op het einde van de eerste les enkele concrete afspraken, aan de hand van de volgende tabel (vul in):

Taak Wie? Tegen wanneer?

Extra informatie opzoeken (internet),
in document plaatsen en doorsturen naar de anderen.

Uit dit document informatie selecteren voor presentatie,
doorsturen naar de anderen.

Ontwerpen van een structuurdia,
doorsturen naar de anderen.

Maken van een eerste versie van de presentatie,
doorsturen naar de anderen.

Afdrukken van de finale versie van de presentatie,
indienen in de practicumbundel (datum: zie practicum indienen).

Finale versie van de presentatie op stick zetten,
meebrengen naar de les (datum: zie presentatie geven).

Geven van de presentatie.

3 Practicum indienen Op . . . . . . . . . . . . (datum invullen). Eén groepslid drukt de dia’s af en dient ze in. Daar-
naast dient elk groepslid zijn/haar ingevulde evaulatiekaart in (pagina A-163).

3 Presentatie geven Op . . . . . . . . . . . . (datum invullen). Maximaal . . . minuten.

4C.A. Pickover, Het wiskunde boek, Librero Nederland (2010).
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