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PRESENTATIE EN STYLING
Deel: 1-2

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 
 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

In dit deel staan zeven praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang 

je ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller 

en soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je 

dit onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

Praktijkopdrachten     

P7 Verpakking  x x 3 uur  

P8 Etaleren x x 3 uur  

P9 Doorlopende presentatie x x 3 uur  

P10 Folder x x 1 uur  

P11 Advertentie x x 1 uur  

P12 Commercial x x 2 uur  

P13 Website x x 3 uur  

Theorie     

Inpakken x x 1 uur  

Etaleren x x 45 min  

Compositie en kleur x x 30 min  

Media-uitingen x x 45 min  

Schrijven x x 30 min  

Storyboard x x 30 min  

Doorlopende presentatie x x 20 min  

Websites x x 10 min  

Schetsen en ontwerp x x 1 uur  

Website maken x x 10 min  
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Uitvoeren Een folder is om uit te delen en bevat meer informatie dan een 

poster. Een folder is vaak gevouwen. 

 

Je hebt bij de voorbereiding al bepaald waarover jouw folder gaat. 

Volg nu het stappenplan hierna. Je gaat: 

• een ontwerp maken voor de folder met potlood en papier 

• de definitieve folder op de computer maken. Overleg met je 

docent welk programma je gebruikt.  

 

Stap 1 - vouwen 

Pak een A4-papier en vouw deze twee keer zodat er drie kolommen 

ontstaan.  

 

In totaal heb je nu zes kolommen gemaakt (voor- en achterkant) om 

tekst en afbeeldingen in te plaatsen.  

 

Stap 2 - ontwerp 

 Verdeel nu met potlood de onderwerpen over de zes kolommen.  

 

Kolom 1 is de voorkant. Kolommen 2 tot en met 6 zijn de vijf 

deelonderwerpen 

 

Nummer de verschillende vlakken in de volgorde waarin je de folder 

bekijkt. Dit helpt bij het maken van een ontwerp. 

 

 Bedenk nu ook:  

• welke achtergrondkleur je kiest; 

• hoe je tekstvakken verdeelt (waar zijn afbeeldingen en waar is 

tekst?);  

• hoe de typografie eruit ziet (zijn de koppen anders dan de 

informatie-teksten?);  

• welke afbeeldingen er in de folder komen; 

• of de folder de doelgroep aanspreekt. 

 

Stap 3 - afbeeldingen zoeken 

Zoek of maak afbeeldingen voor de folder. Zoek afbeeldingen via 

internet, maak foto's of teken illustraties.  

 

Sla alle afbeeldingen op in een map.  

 

Stap 4 - tekst 

De tekst moet kort en bondig zijn. Verzin een opvallende titel en 

gebruik niet meer dan twee of drie lettertypen door elkaar. 

 

Stap 5 - maken 

Werk de folder uit met een computerprogramma. Kijk goed naar de 

schets die je hebt gemaakt.  

 
Folder met zes kolommen 

 
 

Volgorde kolommen op een gevouwen folder 
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Aantrekkelijke posters worden soms gestolen 

uit bushokjes 
 

Veel soorten doelgroepen zullen buitenreclame te zien krijgen. 

Natuurlijk zullen meer mensen die veel reizen voor hun werk borden 

langs de kant van de weg zien. Denk goed na waar jouw doelgroep 

het meeste komt.  

 

Buitenreclame is niet per se heel goed voor het milieu, zeker niet als 

je bijvoorbeeld een vliegtuig inzet. Bedenk je wel dat er veel mensen 

worden bereikt en er verder geen vervuiling ontstaat door flyers of 

iets dergelijks, die op straat worden gegooid.  

 

 Vraag 

 29  Wat is de laatste buitenreclame die jij hebt gezien deze week? 

 
 

 

 

Winkelcommunicatie Winkelcommunicatie is alles dat zorgt voor de promotie in de winkel. 

Daar vallen veel verschillende media-uitingen onder:  

• indelingsplan: dure producten op ooghoogte, goedkope 

producten onderaan het schap  

• verpakkingen  

• displays 

• posters, banners  

• raamstickers 

• etalages 

 

Een klant besteedt meestal niet heel veel tijd in een winkel, in een 

korte tijd moet er dus een keuze gemaakt worden uit enorm veel 

artikelen. Alles in de winkel is er op gericht dat klanten zo veel 

mogelijk kopen.  

 

Producten die bij elkaar horen worden bij elkaar gezet, is er in de 

supermarkt andijvie in de aanbieding? Goede kans dat de aardappels 

en de spekjes ook net in de aanbieding zijn en voor de gelegenheid 

net na de ingang bij elkaar in een extra koeling liggen.  

 

De artikelen die je uiteindelijk koopt vallen op vanwege de plaatsing, 

de presentatie, verpakking of de displays. Ook zie je vaak 

schapskaartjes waarop duidelijk een prijs vermeld staat.  

 

 
De winkelcommunicatie bepaalt een groot 

deel van de sfeer, soort winkel en kwaliteit 

van de producten 
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Schrijftips Een aantal algemene tips voor alle soorten tekst.  

 

Maak een opvallende kop en structuur 

Een kop moet de aandacht trekken, iets bevragen, iets beloven of 

iets nieuws vertellen. De kop of titel van een tekst zorgt ervoor dat je 

verder wilt lezen. 

 

Na het lezen van de kop kijk je als lezer naar: 

• afbeeldingen 

• tussenkopjes 

• citaten 

• opvallende woorden die dikgedrukt, schuin of onderstreept zijn 

 

Zorg dus dat je met deze opvallende dingen de kijker vertelt waar je 

tekst over gaat en wat je boodschap is. 

 

Maak zinnen niet te lang 

• Maak opsommingen. Een opsomming is een rij met punten 

onder elkaar in plaats van een alinea waar allerlei punten achter 

elkaar staan genoemd. Een opsomming is overzichtelijk en is 

makkelijker te scannen.  

• Let op opvulwoorden. Voorbeelden hiervan zijn: dus, geen, wel, 

bepaald, gewoon, eens, soms, nou, toch, misschien.  

• Gebruik geen spreektaal. Het is fijn als je schrijft zoals je praat 

maar voorkom formuleringen die je zou gebruiken als je een 

presentatie geeft. Dit leidt vaak tot lange zinnen met veel 

komma's en dat is niet wat je wilt. Als je korte en bondige zinnen 

gebruikt, hou je de lezer bij de les. 

 

Voorbeeld van een lange ingewikkelde zin met spreektaal: 

Maar hoe werkt dat dan eigenlijk precies? De maki vindt het dus wel 

tof om met nijlpaarden te spelen, alleen een bepaald soort maki is 

het daar niet mee eens.  

 

Dezelfde zin versimpeld: 

Op één soort na, spelen alle maki's graag met nijlpaarden.  

 

Schrijf actief en persoonlijk 

 Als je in de tegenwoordige tijd schrijft en gericht naar de lezer in de 

je, jij of u vorm voelt de lezer zich sneller aangesproken.  

 

Als je dat niet doet wordt de zin die je net hebt gelezen zoiets als dit: 

Men voelt zich sneller aangesproken wanneer er direct tegen de 

beschouwer wordt gesproken.  

 

Of nog erger: Een tekst werd beter gelezen wanneer men werd 

aangesproken op zijn directe persoon. 

 

 

Wees duidelijk 

Geef bij het schrijven concrete voorbeelden en schrijf beeldend 

zodat het voor de lezer duidelijk is wat je bedoelt. 
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 Vraag 

 41  Bij welk soort films wordt er veel gebruik van een 

handheldshot? 

 
 

 

 

 

Pan Bij een panshot beweeg je de camera van links naar rechts of 

andersom. Een panshot maken (of pannen) doe je door de camera 

op een statief te zetten. Dan beweeg je de camera alleen 

horizontaal, heen en weer. 

 

Deze manier van filmen wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt bij een 

interview of als je een omgeving wilt laten zien. 

 
Pannen tijdens een interview 
 

  

Vraag 

 42  Wanneer zou jij pannen? 

 
 

 

 

Tilt Bij een tiltshot beweeg je de camera van beneden naar boven of 

andersom. Bij tilten staat de camera op een vast statief, en beweegt 

de camera verticaal, op en neer. 

 

Deze manier van bewegen kun je goed gebruiken om de hoogte van 

een gebouw weer te geven. Maar ook om de kijkbeweging van een 

persoon na te bootsen die opkijkt tegen een andere persoon. 

 
Filmcamera tijdens een tiltbeweging 
 

  

Vraag 

 43  Wat doe je bij tilten? 
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Narrowcasting en slideshows 

 

Van narrowcasten heb je misschien nog nooit gehoord. 

Narrowcasten is het afspelen van een doorlopende presentatie op 

verschillende schermen. De computer of andere hardware staat los 

van de schermen. De schermen zijn door een mediaspeler en 

software aan elkaar gekoppeld. Daardoor hoef je maar op één plek 

de presentatie aan te zetten of te veranderen. Heel handig dus! Het 

aanpassen of toevoegen van informatie gaat vaak via losse software 

of online software via een website. 

 

Natuurlijk zijn er ook schermen waar een losse USB-stick in zit, of 

een presentatie die op een ander soort scherm wordt afgespeeld. 

Als een presentatie op aan één beeldscherm wordt gekoppeld noem 

je dat een standalone slideshow. 

 
Een slideshow bij een bushalte 
 

  

Vraag 

 48  Wordt er op een luchthaven, zoals Schiphol, gebruik gemaakt 

van standalone slideshows of van narrowcasting om reizigers 

te informeren? 

 
 

 

 

Doel en plan 

 

Zo'n doorlopende presentatie moet natuurlijk wel nut hebben. Als 

de informatie die op een beeldscherm te horen of te zien is niet 

bijdraagt aan iets, zorgt het alleen maar voor meer ruis en prikkels 

bij de bezoekers. 

 

Wanneer je een doorlopende presentatie maakt, maak je als eerste 

een plan. Bedenk eerst het doel, bijvoorbeeld: 

• meer informatie geven over de winkel 

• meer informatie geven en/of reclame maken voor een product 

• aanbiedingen of acties bekend maken 

 

Als je door een winkel loopt blijf je niet lang staan bij een bord met 

informatie. Bij een bedrijf of school waar een bord in de kantine 

hangt kijk je al langer naar de informatie. Bedenk dus goed hoe lang 

iemand gemiddeld zou blijven staan om de informatie te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toon niet teveel informatie op het scherm 
 


