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Rapporteren en presenteren 

 

 

 

Met deze inspiratiebrieven willen we je op weg helpen met een aantal begrippen met 

betrekking tot communicatie.  

 

Klik hier om te laten weten wat je van deze brief vindt. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-phaMTVpSoahCNXKxmDyiW7YbJ-UpcBJ9DiuLC34fpX8B5A/viewform
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Mondelinge Presentatie: 

Het doel bepaalt de inhoud en de vorm van de presentatie. 

U kunt onderscheid maken tussen de volgende doelen: 

1e Informatieoverdracht   

2e Opinie-beïnvloeding  

3e Gedragsbeïnvloeding 

 

Voorbereiding: 

Sta stil bij de volgende vragen: 

Ben ik de juiste persoon voor dit onderwerp en publiek? 

Waarom staat het publiek open en waarom? 

Juiste tijd en plaats? 

 

Opbouw : Kop - Romp - Staart 

Kop:     Aandacht trekken, interesse wekken, overzicht. 

Romp : Verleden - heden - toekomst 

             Oorzaak en gevolg 

             Waarom - wat - wie - waar - wanneer - hoe  

       Feiten - meningen - gevoelens 

       Algemeen - specifiek 

Staart: Bewijs boodschap - voorbeelden -  acceptatie - actie - conclusies - positieve en 

negatieve punten 

Herhaal in de staart kernachtig uw boodschap. !!   

 

Om over na te denken: 

Hoe bouw jij presentaties op? Op welke manier geef je het structuur. Zou je bovenstaande 

kunnen gebruiken? 
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Schriftelijk rapporteren 

Meest voorkomende communicatievormen zijn schriftelijke- en mondelinge communicatie. 

Het gewenste doel bepaalt de keuze van de vorm. 

Voordelen schriftelijke communicatie : 

• eenduidige interpretatie 

• vastleggen van afspraken 

• minder ruisgevoelig 

• meer reactietijd 

• zelf beslissingsrecht tot lezen 

• ondersteunend voor vervolggesprekken 

• schrijver cq zender kan zorgvuldiger zijn woorden kiezen 
 

Nadelen schriftelijk communiceren: 

• correctie niet mogelijk ,reactie van ontvanger is niet zichtbaar 

• gevoelens niet gemakkelijk onder woorden te brengen 

• kost meer tijd 

• boodschap kan onpersoonlijk en onnodig officieel overkomen 
 

 

Om over na te denken: 

Wanneer heb je de verkeerde keuze gemaakt en wat gebeurde er toen? 

 

Rapporteren: 

Ook hier inhoud en vorm van belang: 

Inhoud: 

Waarom  ------------------ Geeft doel het aan        

Waarover ------------------ Geeft het onderwerp aan 

Wie  ------------------ Geeft het publiek aan 

Uit deze vragen volgen bijna vanzelf de volgende vragen 

Wat  ------------------ Geeft concrete info aan 

Hoe   ------------------ Geeft de wijze waarop  

Waar  ------------------ Geeft de plaats aan 

Wanneer ------------------ Geeft het tijdstip aan 

 

Vorm: 

“Het is de melodie die het liedje maakt” 

Formuleer kort en bondig 
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Schrijfproduct kent twee aspecten en stappenplan: 

 

1e Inhoud 

Stap 1  

Wat is doel, wie is publiek of waarom en voor wie schrijf ik.  

 

Stap 2 

Structureer de informatie in logische volgorde: 

• inleiding ( de kop ) geeft aan wat in de tekst staat 

• middenstuk ( de romp ) geeft feitelijke informatie 

• conclusie ( de staart ) inhoud tekst samengevat  
  

2e Vorm 

Stap 3  

Formuleren van de tekst: hoe ga ik de boodschap overbrengen ? 

 woordkeuze 

 formeel 

 afstandelijk 

 collegiaal 
 

 

Om over na te denken: 

Heb je structuur in je mondelinge of schriftelijke rapportages? Wat gaat goed? Wat ken 

beter? 

 

 


