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LES 9

Maak een pitch
Na deze les
weet je:
• wat een goede pitch is
kun je
• een pitch maken
• een video van je pitch maken

1

Een pitch is belangrijk
Wat is volgens de ondernemer in de video belangrijk bij een pitch? Schrijf twee dingen
op.
1
2

WEETJE
Een pitch is een korte presentatie waarin je vertelt wat je product is en waarom mensen het
moeten kopen. Pitch is Engels voor verkooppraatje/verkoopverhaal. Met een pitch maak je
mensen nieuwsgierig naar je product, ze worden enthousiast. Je kunt ze dan makkelijker
overhalen om je product te kopen.
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TIPS
Tips voor een goede pitch
1 	Bedenk wat je zelf leuk zou vinden om te weten
over het product dat jullie gaan verkopen. Als je er
zelf enthousiast over bent, kun je er makkelijker over
vertellen. Dan ben je ook meer op je gemak.
2 	Bereid je presentatie goed voor! Bedenk van tevoren wat
je wilt vertellen. Als je het verhaal goed in je hoofd hebt,
dan kun je het ook veel makkelijker echt vertellen.
3 	Het is belangrijk om zelfverzekerd en enthousiast over te komen. Hierbij helpt het om een
goede houding aan te nemen. Bijvoorbeeld met je armen open, in plaats van over elkaar.
4 	Gebruik je handen tijdens het praten. Je kunt daarmee je verhaal extra kracht bijzetten,
door bijvoorbeeld iets uit te beelden of de aandacht vragen.
5 	Spreek duidelijk en enthousiast en niet te zacht. Je publiek moet je goed kunnen verstaan.
6 	Maak oogcontact. Durf je publiek in de ogen te kijken. Daardoor straal je uit dat je
zelfverzekerd bent en betrek je je publiek beter bij je verhaal.
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Ken jezelf
Je hebt gehoord waar je op moet letten bij het geven van een pitch. Lees de tips.
A Wat vind jij lastig als je voor een groep gaat presenteren, denk je? Kruis aan.
		▢ een stevige houding
		▢ rustig ademhalen en praten
		▢ contact met het publiek
		▢ nog iets anders, namelijk

			 												
		
		 Heb je ergens een kruisje gezet? Let daar speciaal op als je je presentatie houdt.
		 Oefen goed samen met je klasgenoot, je mede-ondernemer.
B Waar ben je goed in als je voor een groep gaat presenteren, denk je? Kruis aan.
		▢ een stevige houding
		▢ rustig ademhalen en praten
		▢ contact met het publiek
		▢ nog iets anders, namelijk

			 												
	
Heb je ergens een kruisje gezet? Dat is fijn, dat geeft vertrouwen. Nee? Dat geeft niks.
Je kunt samen alles oefenen. Als je het vaker doet, word je er steeds beter in.
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Kijk naar voorbeelden
Kijk naar de pitch van de medewerker van Tony's Chocolonely. Schrijf je reacties op.

• 	Spreekt hij/zij rustig? Laat hij af en toe een pauze vallen?

xv `v `

cv mx cv				

x

• Betrekt hij het publiek erbij? Hoe?

xv `v `

cv mx cvx

• Hoe is zijn houding?

xv `v `

cv mx cvx								

• Vertelt hij enthousiast?

xv `v `

cv mx cvx									

• Gebruikt hij nog iets speciaals om het boeiend te maken?

xv `v `
4

cv mx cvx

Maak je presentatie
Maak je presentatie. Schrijf een paar zinnen op.
• Vertel wie jullie zijn en van welk bedrijf.

xv `v `

cv mx cvx									

welk product jullie gaan verkopen en waarom.
• Vertel
	

xv `v `

cv mx cvx
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• Vertel iets over het product.

xv `v `

cv mx cvx									

• Verzin een leuke afsluiting

xv `v `

cv mx cvx								

Aan de slag!

TIP
Kijk naar alle onderdelen van je ontwerp in de webshoptool of canvas: de naam van je
bedrijf, je huisstijl: logo, lettertype, kleur, je productomschrijving.
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Oefen samen je pitch
Jullie geven de pitch samen. Verdeel de rollen en ga oefenen.
• Denk aan de tips.
• Je kunt je prototype laten zien of voor je canvas gaan staan en dingen aanwijzen.
• 	Houd de zinnen van opdracht 4 op een klein blaadje bij de hand als geheugensteuntje.

TIP
Je kunt de pitch opnemen
met audio of video en er
samen naar kijken.
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Onze pitch
Wat vond je goed en minder goed aan je presentatie?
Schrijf hier een tip en top voor jezelf op. Overleg er samen over of vraag het aan je
leerkracht.
Tip:							

7

Top:

Maak je pitch definitief
Gebruik de tip en top van opdracht 6 en maak je pitch definitief. Misschien wil je er
PowerPoint voor gebruiken?

TIP
M
 et PowerPoint kun je beelden en tekst aan je publiek laten zien. Je kunt ook
geluid en filmpjes toevoegen aan je presentatie. Zo kunnen je luisteraars
makkelijker volgen wat je vertelt en maak je je presentatie interessanter.

>> STAP 1
Een computer met Powerpoint
Uiteraard heb je een computer
nodig waar het programma
PowerPoint op staat. De meeste
computers hebben dat, omdat ze
het pakket Microsoft Office er op
hebben staan. Daar zit PowerPoint
in, maar ook Word (voor het
schrijven van teksten) en Excel
(voor het maken van berekeningen).
Heb je geen computer of heb je dit
programma niet? Overleg dan even
met je leerkracht!

>> STAP 2
Nieuwe presentatie maken
Doe het zo:
• Start het programma PowerPoint.
•E
 r verschijnt een leeg scherm. In het
midden staan twee vakken.
• In het ene vak staat: ‘Klik om een titel te
maken’.
•K
 lik op het vak en typ de titel van je
presentatie.
• In het vak ‘Klik hier om een ondertitel
te maken’ kun je bijvoorbeeld je naam
schrijven.
• E
 n dan heb je je eerste dia van je
nieuwe presentatie al gemaakt!
•D
 eze presentatie moet je dan nog wel
opslaan, want anders kun je het de
volgende keer niet meer vinden… Dat
noem je ‘bestand opslaan’.

© 2019 Iedereen mag deze les downloaden, delen en uitprinten (alleen niet als je er47
geld mee wilt verdienen). Doen! Creative Commons licence: CC BY-NC-ND 4.0.
Deze les is gemaakt door Stichting FutureNL, Jong Ondernemen en Laura van der Westerlaken - Bureau Effectief'

5

