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Stap voor stap naar een slimme spreekbeurt over werelderfgoed 
Tips en ideeën voor je spreekbeurt, werkstuk of presentatie 
 

Wat leuk dat je een spreekbeurt gaat houden over het werelderfgoed in Nederland.  

Het zijn bouwwerken, monumenten of natuurgebieden die op een bijzondere manier iets over 

Nederland vertellen en uniek zijn in de wereld. Het zijn kostbare schatten uit het verleden die we 

zorgvuldig willen bewaren en veilig willen doorgeven, zodat de kinderen na jou deze schatten ook nog 

steeds kunnen bewonderen. 

 

Aan de slag! 
Met behulp van het sjabloon (een PowerPoint-presentatie) kun je meteen aan de slag met een opzet 

voor jouw spreekbeurt, werkstuk of presentatie. Je vindt dit op www.werelderfgoed.nl. In het sjabloon 

staan onder iedere dia notities met tips en aanwijzingen. Zoek de notities op en maak er handig 

gebruik van. 

 

Stap 1: Je onderwerp kiezen  
Als je een spreekbeurt, werkstuk of presentatie gaat houden over het werelderfgoed in Nederland 

weet je eigenlijk al wat het onderwerp is.  

Dit onderwerp kun je op verschillende manieren uitwerken en onder de aandacht brengen: 

 

• Je kunt in het kort iets vertellen over alle 10 de werelderfgoederen: 
- Schokland en omgeving in de Noordoostpolder 
- Stelling van Amsterdam  
- Molencomplex Kinderdijk-Elshout  
- De historische binnenstad van Willemstad op Curaçao  
- Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer  
- Droogmakerij De Beemster bij Purmerend  
- Rietveld Schröderhuis in Utrecht  
- Waddenzee  
- Grachtengordel van Amsterdam  
- Van Nellefabriek in Rotterdam 

 

• Kies één werelderfgoed uit waar je veel meer over wilt laten zien en vertellen.  

Voor welk werelderfgoed kies je? Welke ken je al of juist niet? Welke is bij jou in de buurt?  

Hulp bij het maken van een goede keuze: 

- Bekijk de afleveringen van Klokhuis op www.werelderfgoed.nl  

- Zoek en lees de folder ‘Ontdek het UNESCO werelderfgoed van Nederland’ op 

www.werelderfgoed.nl  

 

http://www.werelderfgoed.nl/
http://www.werelderfgoed.nl/
http://www.werelderfgoed.nl/
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• Kies een combinatie van werelderfgoederen. Bijvoorbeeld de werelderfgoederen die op 

fietsafstand van elkaar te vinden zijn. Of de werelderfgoederen die te maken hebben met de 

strijd tegen het water.  

 

 

Stap 2: Informatie verzamelen  
Je gaat teksten en beelden verzamelen die je wilt opnemen in je presentatie. Gebruik hiervoor de 

aanwijzingen in het sjabloon. In het sjabloon staan al teksten en afbeeldingen. Uiteraard mag je ook 

zelf op zoek gaan naar teksten en beelden over werelderfgoed in Nederland. En wil je de volgorde 

anders? Effecten erin? Pas het aan naar je eigen smaak.  

Op www.werelderfgoed.nl vind je meer informatie en foto’s die je kunt gebruiken. 

Vergeet je tijdens het werken niet je presentatie af en toe op te slaan?  

 

Denk bij het selecteren van teksten en beelden aan de volgende punten: 

• Stel jezelf een paar goede vragen voordat je begint met het maken van je presentatie. Wat wil 

je precies gaan vertellen? Maak een goede opbouw van je verhaal en zorg voor een begin, 

midden en eind. 

• Geef je een titel aan je presentatie? Wat is een goede en pakkende titel die nieuwsgierigheid 

opwekt? 

• Zorg voor afwisseling in tekst en beeld. Gebruik in de PowerPoint presentatie zo min mogelijk 

tekst op je dia’s. Laat vooral foto’s zien waar je uit je hoofd een verhaal bij vertelt met alleen 

een paar korte zinnen of steekwoorden op de dia. En gebruik videobeelden over het 

werelderfgoed.  

• Ook kun je bij een werelderfgoed bij jou in de buurt op bezoek gaan, mensen interviewen of 

enquêtes afnemen. Zorg er wel voor dat je vermeldt welke bronnen je hebt gebruikt en waar je 

jouw informatie vandaan hebt gehaald.  

 

http://www.werelderfgoed.nl/
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Stap 3: Tips voor je presentatie 
Daar sta je dan! Wat ga je vertellen en laten zien? Hoe zorg je ervoor dat jouw publiek geboeid blijft. 

We geven je een paar tips voor het voorbereiden en geven van je presentatie.  

 

• Een goede voorbereiding op je spreekbeurt is het halve werk.  

• Bedenk een verrassend begin van je spreekbeurt. Kun je eventueel iets meenemen dat de 

nieuwsgierigheid opwekt? Een poster, voorwerp of een foto? 

• Zenuwachtig? Niet nodig: 

- Oefen je presentatie van tevoren thuis een paar keer hardop. Ook met publiek. Vraag tips 

aan je luisteraars.  

- Let tijdens je verhaal op je ademhaling. Als je rustig ademt, praat je duidelijker en 

langzamer en dat is prettiger om naar te luisteren.  

- Praat rustig, kijk je klasgenoten aan en neem de tijd. Je hebt geen haast.  

• Hoe betrek je je publiek actief bij je presentatie? Stel vragen of leg een vraag voor. In het 

sjabloon geven we tips hiervoor.  

• Vertel ook iets over jezelf. Waarom heb je voor de Nederlandse werelderfgoederen gekozen?  

• Bedenk een leuk einde voor je spreekbeurt. Gebruik bijvoorbeeld de quiz of stel een 

strikvraag. Kun je meteen testen of je klasgenoten goed hebben opgelet!  

• Geef je de presentatie samen met anderen? Bespreek dan van tevoren wie wat vertelt en laat 

zien. Oefen samen een paar keer. 

 

Veel succes!  
 
Meer informatie of vragen? 
Wil je een interview houden over het werelderfgoed of een poster bestellen? Wil je jouw spreekbeurt 

laten zien of wil je vertellen hoe het gegaan is? Neem contact op met Janneke van Dijk: 

j.v.dijk@purmerend.nl  

 

De Nederlandse werelderfgoederen werken samen in de Stichting Werelderfgoed Nederland. 
Samen delen ze kennis, zorgen voor het behoud en vertellen het verhaal van de bijzondere en unieke 

wereldplekken in Nederland. 

 
Colofon:  
Pakket ontwikkeld door: Zeeman & de Regt Onderwijskundigen, Weesp/Hengelo, www.zeemanderegt.nl  

http://www.zeemanderegt.nl/
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