
Voorbereiding
- 3 dagen

Test voor aanvang
- 30 minuten Go live!

Quick start Presenteren vanuit studio

 Ê Zorg dat je min. 30 minuten voor aanvang  
van je sessie op de locatie aanwezig bent

 Ê Geef de USB-stick met de presentatie.  
aan de regisseur.

 Ê Je ontvangt een technische instructie  
van de regisseur>

 Ê Test het ontvangen van vragen met de 
moderator.

 Ê De regisseur geeft een seintje dat de  
presentatie live gaat.

 Ê Geef je presentatie en beantwoord vragen 
van de studiekiezers.

 Ê Verwijs aan het einde van de presentatie 
door naar de online informatiemarkt.

 Ê Neem je USB-stick mee.
 Ê Er is koffie en thee voor alle sprekers.

Meer weten?
Klik hier voor  

de uitgebreide 
handleiding

  

 Ê Zet de presentatie op een USB-stick.
 Ê Bepaal onderling de taakverdeling.
 Ê Wissel telefoonnummers uit met degene(n) 

waarmee je samenwerkt
 Ê Kies een geschikte outfit en stem de kleding/ 

kleur  af met je collega-presentatoren.
 Ê Houd rekening met het scenario dat een 

spreker onverhoopt niet de sessie kan 
verzorgen, regel een mogelijke vervangende 
spreker als back-up. 

Bij ons leer je de wereld kennen
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Uitgebreide handleiding Presenteren vanuit studio

 > Zet de presentatie op een USB-stick
Wanneer je filmpjes in de PowerPoint geïntegreerd hebt, moeten deze als los 
gedownload bestand op de USB gezet worden.

 > Bepaal onderling de taakverdeling
Spreek de volgende punten met elkaar af:
• Bespreek met elkaar in welke volgorde er wordt gepresenteerd.
• Bespreek met de moderator wanneer je vragen wil ontvangen, tussendoor of 

aan het einde van de presentatie.
• Hoe wil je vragen ontvangen van de moderator (in beeld in de stream en/

of via het afkijkscherm in de studio of via whatsapp groep) en hoe je de 
vragen geselecteerd wilt hebben (bijvoorbeeld meest gelikete). Bespreek 
met de moderator of je wilt dat de moderator tijdens de presentatie vragen 
beantwoordt in de chat. Het is goed als je dit vooraf meldt.

• Mocht er iemand uitvallen, dan is het handig om een back-up spreker achter 
de hand te hebben. Regel dus ruime tijd voor aanvang van de presentatie een 
back-up spreker die de inhoud van de presentatie kent. Zo kan de presentatie 
altijd doorgaan.

 > Coronamaatregelen
Houd je aan de geldende coronamaatregelen van de overheid, te vinden  
via deze link en het protocol van de universiteit.

 > Wissel telefoonnummers uit met degene(n) waarmee je 
samenwerkt
Het is handig om onderling snel contact te kunnen houden, bijvoorbeeld wanneer 
er iemand wat later is. Wissel daarom telefoonnummers uit, of maak bijvoorbeeld 
een Whatsapp groep aan.

 > Kies een geschikte outfit
• Draag rustige tinten, gemengde kleuren, pastelkleuren, donkere kleuren zoals 

bruin of zwart, effen tinten, natuurlijke kleuren of blauwtinten werken goed op 
beeld. 

• Het decor in de studio heeft veel wit. Vermijd daarom witte bovenkleding.

Voorbereiding – 3 dagen

Terug naar Quick start2

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


Voorbereiding
- 3 dagen

Test voor aanvang
- 30 m

inuten
G

o live!

 > Kom op tijd aan op de locatie
Zorg dat je minimaal 30 minuten van te voren aanwezig bent. De studio’s 
bevinden zich op twee verschillende locaties. De communicatiemedewerker 
van iedere faculteit beschikt over een overzicht waar alle presentaties zullen 
plaatsvinden. 

• Leiden 
17 studio’s bij ECC Leiden 
Haagse Schouwweg 10

• Den Haag
 - 1 studio bij Schouwburgstraat (Ruimte B4.01) 

Schouwburgstraat 2, Den Haag 

 > Geef de USB-stick met de presentatie aan de regisseur
• De presentatie wordt getest en gecheckt of het de juiste versie is.
• Samen met de regisseur wordt de presentatie doorgenomen op 

bijzonderheden.
• Stem met de regisseur af hoe alles in beeld wordt gebracht. De mogelijkheden 

zijn: een split-screen (spreker en PowerPoint), alleen PowerPoint en/of alleen 
spreker en het wel of niet in beeld brengen van PresentersWall.

• Laat de regisseur weten dat vragen van studiekiezers tijdens of na de 
presentatie worden beantwoord.

 

 > Je ontvangt een technische instructie van de regisseur
• Camera-instellingen, belichting en afstand tot de microfoon worden getest
• Het afkijkscherm met de presentatie wordt aangewezen
• Je krijgt uitleg hoe je doorklikt met de clicker naar de volgende slide

 > Test het ontvangen van vragen van de moderator
Test met de moderator de manier waarop jullie vragen aan bod laten komen (in 
beeld in de stream en/of via het afkijkscherm in de studio).  Zodat je tijdens of na 
de presentatie de vragen van studiekiezers kan beantwoorden. 

In onderstaand screenshot van het platform zie je hoe de bezoeker de presentatie 
bekijkt. Links wordt de video gestreamd. Rechts van de video kan de bezoeker 
vragen stellen. Je kunt bezoekers wijzen op deze mogelijk tot het stellen van 
vragen. Dit kun je bijvoorbeeld doen aan het begin van de presentatie en herhalen 
zodra je overgaat naar het beantwoorden van vragen.

Test voor aanvang event - 30 minuten 

Terug naar Quick start4
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 > De regisseur geeft een seintje dat de presentatie live gaat
Vanaf dit moment ben je zicht- en hoorbaar voor de studiekiezers. 
 

 > Geef je presentatie en beantwoord vragen van de studiekiezers
 

 > Verwijs aan het einde van de presentatie door naar de online 
informatiemarkt
Heel specifieke vragen die tijdens de presentatie gesteld worden, kunnen het 
beste beantwoord worden bij de Q&A-balie van de opleiding of via de chat with 
students and staff.
 

 > Neem de USB-stick mee 
 

 > Er is koffie en thee voor alle sprekers.
De studentmedewerker wijst je de weg. Geef je meerdere presentaties, dan is er 
een (werk)plek aanwezig. Mocht er lunch voor je zijn aangevraagd, dan kun je die 
nuttigen in de daarvoor bestemde ruimte.

Go Live!

Terug naar Quick start5
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