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Fallacies & Pitfalls
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Deel I: theorie





Sommige sprekers hebben de 
neiging om elke zin die ze gaan 
vertellen, ook letterlijk op de 
Powerpoint slides te zetten. 
Hoewel het dan voor de spreker 
niet meer nodig is zijn tekst van 
buiten te leren, zorgt dit ervoor 
dat de slides overvol staan en 
saai worden. De kans is ook groot 
dat je de aandacht van je publiek 
verliest nog voor je aan het…



einde van je eerste slide bent geraakt.



• Een ander veel gemakkte fout is vrergeten dè 
speeling te kontrolleeren, waardoor je nochal 
dom over komt võor het pußliek.

• Voutief chebruik, van leestekens! En 
inkorrrrekt plAaAtsen van hoovdleters: maakt 
dit alleen; noch ercher?!



• TEVEEL HOOFDLETTERS EN/OF 
UITROEPTEKENS KUNNEN OOK 
CONTRAPRODUCTIEF 
WERKEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

• Cat ≠ kitteh



何も、プレゼンテーションに耳を傾けることを理
解するスライドに書かれて何ができるされてい
ないとして全く同じ観客にイライラする。

場合、ターゲットオーディエンスの言語について
不明な点は、単に英語でスライドを作成した。
プレゼンテーション自体の言語は、その後も視
聴者の言語に適合させることができる。

スライドの言語



• Te
• veel
• onder
• verdelingen
• maken
• de
• slide
• er
• ook

• niet
• echt
• duidelijker
• op



• Let op met onderverdelingen
– Impress houdt van “bullets”
• en dus kan je schijnbaar oneindig blijven onderverdelen

– in subsubsubsecties
» en subsubsubsubsubsecties

– merk op: de eerste bullet heeft geen subsecties
• die is dus overbodig

– ziet er gestructureerder uit
» maar is gewoon vulsel



Let op met titels, vooral als ze te 
lang zijn zoals op deze slide

• hou titels dus kort



Slide over titels 1

• zorg dat je titels nuttig gebruikt…



Slide over titels 2

• … anders laat je ze beter weg.













Belangrijkste formule!!!!



• Courier: schrijfmachines FTW

• Fancy fonts: nauwelijks leesbaar
– vooral als de font size klein is

• Times: te lui om de default te wijzigen



Als je de tekst steeds kleiner moet maken zodat alle tekst die je op 
de slide wil zetten er ook op past, dan betekent dit dat er 
simpelweg al veel te veel tekst op de slide staat. Denk eraan dat 
het publiek trager kan lezen dan jij kunt vertellen, en als ze te veel 
moeten lezen dan zullen ze hun aandacht voor wat je aan het 
vertellen bent snel verliezen omdat ze zich niet op beiden kunnen 
concentreren (hoewel vrouwelijk publiek naar verluit in staat is de 
multitasken in tegenstelling tot mannen, maar deze stelling moet 
nog wetenschappelijk bewezen worden, waarna de resultaten bij 
voorkeur moeten voorgesteld worden in papers en door middel 
van Powerpointpresentaties die beter zijn dan deze presentatie). 
Gebruik slides daarom om kernpunten waarover je vertelt 
overzichtelijk voor te stellen, om visuele ondersteuning door 
middel van grafieken en dergelijke te verkrijgen waar nodig, en 
hier en daar met een eye catch de aandacht van het publiek vast 
te houden. 



• Kleuren die niet contrasteren met de 
achtergrondkleur zijn moeilijk leesbaar

• Gebruik van kleuren als decoratie is 
verwarrend en vervelend.

• Voor elke bullet een andere kleur gebruiken 
is onnodig
– hetzelfde geldt voor subsecties



























Nut van slides te nummeren

Veel geluk als je me na de presentatie een 
vraag wil stellen over deze slide… zonder 
nummer.





Epic background fail

Tip: pest je publiek met irritante achtergronden

P.S: combinatie met nutteloze sprites is een aanrader!



Externe stoorbronnen

                  = uitschakelen

                  = “busy”-stand

                  = “outgoing only”-stand

 al de rest = afsluiten en uitschakelen 





1. Slechte slides identificeren
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2. Slechte slides verbeteren
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Deel II: WPO



Cars

Pro:
• Allows to drive almost 

everywhere
• Look fancy

Contra:
• Create traffic jams
• Make lots of noise
• Inefficient transport
• Fossil fuel pollutes
• Causes most traffic deaths
• Extremely dangerous when 

driven by old people!



Freedom
Fancy
Comfort
Pick up chicks

Traffic jams
Noisy
Polluting
Dangerous



Disaster events of Fukushima 
nuclear accident

• 14:46   earthquake happens
• 15:27   tsunami
• 15:30   first emergency condenser failure
• 18:00   core of unit 1 overheats
• 19:30   possible meltdown?



Fukushima Unit 1

14:46 15:27 15:30 18:00 19:30



Polar bears threatened!

• Because the earth warms up, North Pole ice is 
melting and causing trouble to polar bears 
because there is less ice for them to live on.

Note: this polar bear won’t die because it lives in a zoo.



        Threats:

• pollution
• rising global 

temperature
• excessive fishing
• shrinking habitat
• Republicans



GPS does not work in

• Dense forests
• Under high voltage electric 

power lines
• Underground





Effects of Marijuana Legalization in 
Colorado

• Theft decreased by 10,6%
• Murders decreased by 60%
• Violence decreased by 5,6%
• 12 M$ to 40M$ will be saved each year because 

marijuana enforcement is obsolete
• 10000 jobs will most likely be created

After 6 months:After 6 months:



less property crimes

fewer homicides

less less violent crimes

million saved per year

extra jobs



3. Tips
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Everyone Can Make Slides
(just some better than others)
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Tips



“The ability to
speak does not

make one
intelligent”

         Qui-Gon Jinn





Mondelinge presentatie

D
e

e
l II

Opdracht

• individuele presentatie over jouw onderwerp

• max. 20 slides in NL of EN

• max. 10 minuten presentatie in NL

• wireless presenter

• datum wordt later aangekondigd

• niveau voorkennis: 2e Ba Ind. Ing.

• te uploaden in .odp-formaat op Pointcarré
              (deadline: 2 dagen voor je presentatie)
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Na enkele presentaties met slides gezien te hebben, voel je zelf aan dat sommige slides 
beter zijn dan anderen. Dit kan zowel objectieve als subjectieve oorzaken hebben.

In de volgende sectie worden enkele gangbare problemen met slides voorgesteld die je 
zelf ongetwijfeld reeds bent tegengekomen.



Sommige sprekers hebben de 
neiging om elke zin die ze gaan 
vertellen, ook letterlijk op de 
Powerpoint slides te zetten. 
Hoewel het dan voor de spreker 
niet meer nodig is zijn tekst van 
buiten te leren, zorgt dit ervoor 
dat de slides overvol staan en 
saai worden. De kans is ook groot 
dat je de aandacht van je publiek 
verliest nog voor je aan het…

Slides zijn bedoeld als aanvulling op je betoog, een illustratie bij je presentatie. De 
slides zijn niet de presentatie, dus stel ze dusdanig op dat je gesproken woorden 
centraal staan en het publiek verplicht wordt naar je te luisteren om te begrijpen 
waarover het gaat. Op een slide horen zeker geen volzinnen thuis, noch zaken die je 
gaat vertellen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een slide dienst doen als 
samenvatting, m.n. als je een erg ingewikkeld onderwerp met veel details bespreekt en 
je publiek de draad dreigt te verliezen. Ben je van mening dat een samenvatting 
voordelig of noodzakelijk is, zorg dan voor handouts die je publiek op je website kan 
downloaden in PDF formaat.
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einde van je eerste slide bent geraakt.



• Een ander veel gemakkte fout is vrergeten dè 
speeling te kontrolleeren, waardoor je nochal 
dom over komt võor het pußliek.

• Voutief chebruik, van leestekens! En 
inkorrrrekt plAaAtsen van hoovdleters: maakt 
dit alleen; noch ercher?!

Let op spelling, grammatica en correct taalgebruik. Leestekens en hoofdletters horen 
daar onvermijdelijk bij. Weersta de drang om vakterminologie krampachtig te vertalen 
als je niet zeker weet wat de Nederlandse benaming voor een term is.
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• TEVEEL HOOFDLETTERS EN/OF 
UITROEPTEKENS KUNNEN OOK 
CONTRAPRODUCTIEF 
WERKEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

• Cat ≠ kitteh

Gebruik van hoofdletters daar waar ze niet grammaticaal noodzakelijk zijn, komt naar 
het publiek toe over als schreeuwen.

Vermijdt het gebruik van “slang” in je presentatie. Gebruik [sic] om bij transcriptie aan 
te geven dat “slang” of schrijffouten overgenomen werden uit de oorspronkelijke bron.
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何も、プレゼンテーションに耳を傾けることを理
解するスライドに書かれて何ができるされてい
ないとして全く同じ観客にイライラする。

場合、ターゲットオーディエンスの言語について
不明な点は、単に英語でスライドを作成した。
プレゼンテーション自体の言語は、その後も視
聴者の言語に適合させることができる。

スライドの言語

Vergewis je van de taal van je doelpubliek bij de opmaak van je slides. Als je niet 
zeker weet dat iedereen die in de zaal aanwezig is het Nederlands machtig is, maak je 
slides dan op in het Engels. Je bent niet verplicht de slides te presenteren in dezelfde 
taal, niemand zal er bijvoorbeeld iets op tegen hebben dat je Engelstalige slides 
gebruikt tijdens een Nederlandstalige presentatie.
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• Te
• veel
• onder
• verdelingen
• maken
• de
• slide
• er
• ook

• niet
• echt
• duidelijker
• op

Beperk onderverdelingen tot gegevens die zich lenen tot een opsomming. Er is niets 
mis met tekst “los” op een slide te zetten: niet alles moet ingekaderd of opgesomd 
worden zoals PowerPoint graag zou willen.
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• Let op met onderverdelingen
– Impress houdt van “bullets”
• en dus kan je schijnbaar oneindig blijven onderverdelen

– in subsubsubsecties
» en subsubsubsubsubsecties

– merk op: de eerste bullet heeft geen subsecties
• die is dus overbodig

– ziet er gestructureerder uit
» maar is gewoon vulsel

Let op met onderverdelingen. Eén of twee levels per slide is een absoluut maximum. 
Beperk bullets tot opsommingen en niets anders.
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Let op met titels, vooral als ze te 
lang zijn zoals op deze slide

• hou titels dus kort

Als titels te lang worden, nemen ze teveel plaats in beslag. Hou ze dus kort en bondig.

11



Slide over titels 1

• zorg dat je titels nuttig gebruikt…

Niet elke slide behoeft een titel, als je in je mondelinge betoog de nodige structuur kan 
toevoegen.

12



 

Slide over titels 2

• … anders laat je ze beter weg.



Eye catches kunnen nuttig zijn om de verwaterde aandacht van je publiek vast te 
grijpen, maar als je ermee overdrijft verliezen ze hun effect. Eén eye catch in het 
midden van de presentatie is meer dan voldoende, maar in de meeste situaties zijn ze 
zelfs helemaal overbodig. Als je er voor kiest om een eye catch in te voeren, laat hem 
dan aansluiten bij het onderwerp van je presentatie.
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Test geïntegreerde video en software applets op voorhand op de computer waarop de 
presentatie zal gegeven worden, vermits niet overal dezelfde software, frameworks en 
codecs geïnstalleerd zijn.
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Overdrijf niet met afbeeldingen en illustraties. Beperk je tot één of twee goed gekozen 
afbeeldingen en spreid die over meerdere slides zodat hun belang opvalt.
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Beperk je tot afbeeldingen en illustraties die relevant zijn voor je presentatie. Als 
vuistregel kan je stellen dat alles wat een 4/5 meerderheid van je publiek niet nodig 
heeft om je betoog te volgen, beter achterwege gelaten kan worden.
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Zogenaamde “clip art” figuurtjes is iedereen al jaren beu gezien, dus ook die horen niet 
meer thuis in slideshows. En zeker niet als “vulling” voor (delen van) slides.



Belangrijkste formule!!!!

Vergroot geen afbeeldingen in rasterformaat uit, dit leidt tot onscherpe slides die voor 
het publiek niet leesbaar zijn. Zoek waar mogelijk afbeeldingen met een resolutie die 
niet geschaald moet worden, of beperk je tot vector graphics.
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• Courier: schrijfmachines FTW

• Fancy fonts: nauwelijks leesbaar
– vooral als de font size klein is

• Times: te lui om de default te wijzigen

Kies een duidelijk leesbaar lettertype en houdt dit consequent aan doorheen de hele 
presentatie. De mooiste lettertypes zijn meestal niet de meest duidelijk leesbare, dus 
beperk je tot eenvoudige maar heldere lettertypes zoals Arial, Tahoma, Cambria en 
Verdana.

Sommige lettertypes, zoals “handwriting” lettertypes of Comic Sans, zien er 
onprofessioneel uit. Die gebruik je dus beter niet voor formele slides.
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Als je de tekst steeds kleiner moet maken zodat alle tekst die je op 
de slide wil zetten er ook op past, dan betekent dit dat er 
simpelweg al veel te veel tekst op de slide staat. Denk eraan dat 
het publiek trager kan lezen dan jij kunt vertellen, en als ze te veel 
moeten lezen dan zullen ze hun aandacht voor wat je aan het 
vertellen bent snel verliezen omdat ze zich niet op beiden kunnen 
concentreren (hoewel vrouwelijk publiek naar verluit in staat is de 
multitasken in tegenstelling tot mannen, maar deze stelling moet 
nog wetenschappelijk bewezen worden, waarna de resultaten bij 
voorkeur moeten voorgesteld worden in papers en door middel 
van Powerpointpresentaties die beter zijn dan deze presentatie). 
Gebruik slides daarom om kernpunten waarover je vertelt 
overzichtelijk voor te stellen, om visuele ondersteuning door 
middel van grafieken en dergelijke te verkrijgen waar nodig, en 
hier en daar met een eye catch de aandacht van het publiek vast 
te houden. 

Zorg ervoor dat alle tekst voldoende leesbaar is, wat neerkomt op een tekstgroote van 
30 punten. Hanteer 18 punten als absoluut minimum.
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• Kleuren die niet contrasteren met de 
achtergrondkleur zijn moeilijk leesbaar

• Gebruik van kleuren als decoratie is 
verwarrend en vervelend.

• Voor elke bullet een andere kleur gebruiken 
is onnodig
– hetzelfde geldt voor subsecties

Beperk het gebruik van kleuren tot relevante situaties, en kies kleuren die goed 
contrasteren. Het is ten zeerste aanbevolen voor een presentatie één forecolor 
(tekstkleur) en één backcolor (achtergrondkleur) te kiezen en die consequent toe te 
passen op elke slide.
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Geef grafieken een duidelijke titel waaruit blijkt waarover de inhoud gaat.
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Vermijd teveel info in éénzelfde grafiek te willen meegeven.



Zet enkel informatie op grafieken die effectief ook relevant en leesbaar is voor het 
publiek. Tijdens een presentatie is er zelden tijd om individuele meetresultaten te 
bespreken, maar is het publiek des te meer geïnteresseerd in een tendens of evolutie.
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3D-effecten bieden bijna nooit een meerwaarde aan de voorgestelde data. Laat 3D-
effecten dus achterwege.
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Beperk grafieken en tabellen tot één exemplaar per slide, zo kan er geen twijfel 
mogelijk zijn over welke slide je aan het vertellen bent.
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Overgangsanimaties tussen slides werken enkel verwarrend, en zijn tegen het einde 
van de presentatie behoorlijk irritant. Je kan ze dus beter achterwege laten. Bovendien 
wil je de aandacht richten op jezelf als spreker, en niet op de Powerpoint-illustraties in 
de achtergrond.
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Afbeeldingen en grafieken zonder beschrijving dragen weinig bij aan de ondersteuning 
van je betoog.

29



Hou grafieken simpel: het publiek heeft niet de tijd om de gegeven informatie te 
verwerken op de tijd dat de slide zichtbaar is. De aandacht zal teveel afgeleid worden 
van je betoog.
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Nut van slides te nummeren

Veel geluk als je me na de presentatie een 
vraag wil stellen over deze slide… zonder 
nummer.

Geef elke slides een nummer, net zoals elke bladzijde in een rapport, verslag of paper 
ook een paginanummer hoort te krijgen.
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Hou SmartArt en PowerPoint vormen eenvoudig. Splits waar nodig het systeem op in 
verschillende blokken, en spreid deze over meerdere slides.
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Epic background fail

Tip: pest je publiek met irritante achtergronden

P.S: combinatie met nutteloze sprites is een aanrader!

Vermijd drukke achtergronden en vulafbeeldingen die niets met de inhoud van de 
slide te maken hebben.
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Externe stoorbronnen

                  = uitschakelen

                  = “busy”-stand

                  = “outgoing only”-stand

 al de rest = afsluiten en uitschakelen 



Schakel de screensaver uit alvorens de presentatie te starten.
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2. Slechte slides verbeteren
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Cars

Pro:
• Allows to drive almost 

everywhere
• Look fancy

Contra:
• Create traffic jams
• Make lots of noise
• Inefficient transport
• Fossil fuel pollutes
• Causes most traffic deaths
• Extremely dangerous when 

driven by old people!



 

Freedom
Fancy
Comfort
Pick up chicks

Traffic jams
Noisy
Polluting
Dangerous



 

Disaster events of Fukushima 
nuclear accident

• 14:46   earthquake happens
• 15:27   tsunami
• 15:30   first emergency condenser failure
• 18:00   core of unit 1 overheats
• 19:30   possible meltdown?



 

Fukushima Unit 1

14:46 15:27 15:30 18:00 19:30



 

Polar bears threatened!

• Because the earth warms up, North Pole ice is 
melting and causing trouble to polar bears 
because there is less ice for them to live on.

Note: this polar bear won’t die because it lives in a zoo.



 

        Threats:

• pollution
• rising global 

temperature
• excessive fishing
• shrinking habitat
• Republicans



 

GPS does not work in

• Dense forests
• Under high voltage electric 

power lines
• Underground



 



 

Effects of Marijuana Legalization in 
Colorado

• Theft decreased by 10,6%
• Murders decreased by 60%
• Violence decreased by 5,6%
• 12 M$ to 40M$ will be saved each year because 

marijuana enforcement is obsolete
• 10000 jobs will most likely be created

After 6 months:After 6 months:



 

less property crimes

fewer homicides

less less violent crimes

million saved per year

extra jobs



 

3. Tips
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Everyone Can Make Slides
(just some better than others)
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Tips



“The ability to
speak does not

make one
intelligent”

         Qui-Gon Jinn



Tot slot: let op je houding tijdens de presentatie.
- Breng je armen in een natuurlijke houding: stijf naast je lichaam houden of achter je 
rug verbergen wekt een nerveuze indruk, dus laat ze los of nog liever, gebruik ze om 
je woorden kracht bij te zetten.
- Je mag gerust bewegen, maar overdrijf niet met heen en weer lopen.
- Let erop dat je naar je publiek kijkt, en niet tegen je slides praat.
- Praat met een volume dat verstaanbaar is tot op de achterste rij, maar vermijdt te 
gaan schreeuwen.
- Kijk naar je volledige publiek of naar een neutraal punt, maar focus je aandacht niet 
op één bepaalde groep in het publiek (bv. docenten).
- Articuleer duidelijk, en let erop niet te snel te praten.
- Zorg dat je niet voor je slides gaat staan, zodat ze nog zichtbaar zijn voor je publiek.
- Bedenk op voorhand een passende openingszin. Vermijdt klassiekers als “Ik ben XYZ 
en ga nu mijn presentatie starten over ABC”.
- Geef je publiek de gelegenheid om vragen te stellen na afloop. Nodig je publiek 
hiertoe uit door je laatste slide te laten open staan en niet direct de presentatie af te 
sluiten.
- Schakel de beamer uit alvorens je presentatie af te sluiten. Je publiek heeft er geen 
behoefte aan je rommelige desktop te zien.
- Zorg voor een neutrale wallpaper, voor het geval je gevraagd wordt om aanvullende 
informatie te laten zien (bv. code, software enz.).
- Pas je kledingstijl aan de presentatie aan: een donker pak waarop elke zweetplek 
meteen zichtbaar is, of een pullover met hoge kraag in een warme aula zijn geen 
ideale keuzes.
- De ruimte waarin de presentatie doorgaat is vaak verduisterd, dus let erop niet over 
trappen of losliggende kabels te struikelen als je het podium betreedt.
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Mondelinge presentatie
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Opdracht

• individuele presentatie over jouw onderwerp

• max. 20 slides in NL of EN

• max. 10 minuten presentatie in NL

• wireless presenter

• datum wordt later aangekondigd

• niveau voorkennis: 2e Ba Ind. Ing.

• te uploaden in .odp-formaat op Pointcarré
              (deadline: 2 dagen voor je presentatie)
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