
verder voorbereiden Klasbak Een lesuur voor 
jouw erfgoedverhaal.6

6.1 6.2 6.3Voorbereidingstip voor de 
interactie en werkvormen

Vormgevingstips voor 
presentatie of beeldmateriaal

Uitdaging?
Noteer hier eventueel waarover je vragen wil stellen 
tijdens de coachingssessie. 

TIP 1 Doseer het aantal werkvormen

Zorg voor een gerichte keuze: liever eentje 
minder en meer diepgang dan hoppen van de ene 
werkvorm naar de andere.

TIP 1 Zet je verhaal centraal

Besef dat je presentatie je verhaal visueel 
ondersteunt en niet omgekeerd. Dus niet: samen 
plaatjes kijken en er af en toe iets bij vertellen.

TIP 2 Denk na over de fl ow van het geheel

Bereid voor hoe je de leerlingen zult meenemen 
van de ene stap naar de andere. Denk na over je 
‘bruggetjes’ zodat het een geheel vormt.

TIP 2 Gebruik één idee per slide

Doseer de informatie op een slide. Durf te 
schrappen of uit te splitsen: liever drie ideeën na 
elkaar dan een overvolle slide!

TIP 3 Leg het doel van elke werkvorm vast

Bedenk vooraf goed wat je precies wil bereiken met 
een werkvorm. Wil je hun ideeën horen? Wil je hun 
mening losweken? Wil je dat ze iets oplossen? 

TIP 3 Doseer de tekst

Gebruik zo weinig mogelijk woorden op je slide. 
Sleutelwoorden met een afbeelding werken sterker 
dan teveel tekst.

TIP 4 Hak op in kleine stapjes

Splits een werkvorm of opdracht op in kleine 
stapjes. Denk tijdens je voorbereiding na over wat 
je de leerling gaat vragen: eerst dit, daarna, ten 
slotte...

TIP 4 Voorzie structuur in je presentatie

Je presentatie kan de structuur van je verhaal 
versterken. Voorzie bijvoorbeeld slides die een 
nieuw deel van je verhaal inleiden.

TIP 5 Formuleer uitnodigend én uitdagend

Je kan de leerlingen motiveren door een vraag 
of (denk)opdracht zo te formuleren dat goesting 
geeft, uitdaagt … De formulering tijdens je 
voorbereiding eens noteren zoals je ze e� ectief zou 
verwoorden, helpt hierbij!

TIP 5 Gebruik to� e, triggerende beelden

Kies mooie beelden die de aandacht van de 
leerlingen pakken. Zet ze groot genoeg in je 
presentatie en overdrijf ook hier weer niet.

TIP 6 Werk af en toe schematisch

Een eenvoudig schemaatje op 
leerlingenmaat kan het begrip 
bevorderen: een eenvoudig 
pijlenschema, een diagram, een 
samenvattend kader ...


