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• Ter voorbereiding op het maken en het geven van de presentatie tijdens het online congres 

hebben we wat tips en adviezen voor je op een rij gezet

• Aan de orde komen:

• Jouw moderator

• Welk verhaal ga je vertellen?

• Hoe bereid je je thuis voor op de sessie?

• Waar moet je op letten tijdens de presentatie?

• Deadline aanleveren PPT: 15 maart 2021

Voorbereiding presentatie Online congres

2



• is jouw partner-in-crime en vraagbaak voor dit evenement

• begeleidt jou tijdens het hele proces van nu af aan tot en met jouw presentatie

• neemt contact met je op voor een briefing

• maakt een afspraak met je om de presentatie door te nemen

• gaat vooraf met je door de online locatie en omgeving (Hopin), 

• zodat je weet waar je gaat presenteren

• wat je moet doen

• om de techniek van te voren te testen

• ontvangt jou voorafgaand aan jouw sessie in Hopin

• introduceert jou tijdens de sessie

• houdt de vragen voor je bij

• houdt de tijd voor je bij

Jouw moderator
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Welk verhaal ga je vertellen?
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Presentatie - 25 minuten!

• Denk na over een heldere verhaallijn 

• Bied structuur

• Geef in een korte agenda wat je gaat 

behandelen en in welke volgorde, zodat 

deelnemers weten wat ze kunnen verwachten

• Maak gebruik van het online PPT-format

• Beperk het aantal sheets in de PPT

• Max 10 sheets en beperk de hoeveelheid tekst

• Gebruik een groot lettertype en gebruik 

weinig tekst per slide ivm de leesbaarheid 

online

Interactie met deelnemers

• Denk vooraf na over 

• Chatvragen

• Stellingen

• Zorg voor 2 interactie momenten met 

deelnemers

• Houd rekening met tijd voor vragen



Hoe bereid je je thuis voor op de sessie?
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Zorg voor

• Een computer met een vaste 

internetverbinding

• Gebruik Google Chrome als internetbrowser

• Microfoon

• Webcam

• Oortjes of een koptelefoon met 

microfoonfunctie

• Paraat hebben tijdens presentatie: 

• mobiele telefoon voor noodberichten via 

WhatsApp

• (aftel)klok om duur sessie in de gaten te houden

Let op

• De ruimte waar je zit

• neutrale achtergrond

• afwezigheid van achtergrondgeluid

• juiste belichting

• positie camera (vs PPT)

• Je kleding

• voldoende contrast met achtergrond

• bij voorkeur geen (dansende) motieven

• Je stem & presentatie 

• goed intoneren en articuleren

• spreek rustig

• Kijk recht in de camera

Tip!  Beschik je over een tweede scherm? Gebruik deze dan om zo gemakkelijk en snel je presentatie te kunnen delen.

Eigenlijk een must. Want de Hopin congrestool verdwijnt uit beeld zodra je de Diavoorstelling in Powerpoint start.



Waar moet je op letten tijdens de presentatie?
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Do’s

• Kom meteen ter zake

• Start met de hoofdboodschap of de vraag 

die je gaat beantwoorden 

• Zorg dat je de aandacht van online 

deelnemers vasthoudt met interactie, 

anders zijn ze binnen 5 minuten weg uit je 

sessie!

• Let op de interactiemomenten

• Houd rekening met tijd voor vragen 

• Je kunt vragen direct beantwoorden

• Zorg daarnaast voor vragenrondes binnen 

je presentatie

Don’ts

• Jezelf uitgebreid voorstellen

• Vertel in één zin wie je bent en ga daarna 

meteen van start met het onderwerp van 

je sessie.

• Voorgeschiedenis / inleiding op je verhaal

• Dit kost te veel tijd en dat gaat ten koste 

van je hoofdboodschap

• Deelnemers kennen de aanleiding van je 

verhaal, ze hebben dit vooraf gelezen en 

hebben op basis daarvan gekozen voor je 

sessie.



Heb je vragen?

Neem contact op jouw moderator via: 

• T 020 - 582 66 00

• E academy@mindcampus.nl


