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Wat leer je?
Je leert hoe je informatie overzichtelijk en cor-

rect presenteert en goed afstemt op je interna-

tionale publiek.

Onderwerpen die aan de orde komen:

• Hoe bereid je je voor op een lezing, pitch of 

   posterpresentatie?

• Hoe structureer je je verhaal?  

• Hoe bouw je een band op met je publiek? 

   Hoe maak je indruk? Hoe beïnvloed je je pu

   bliek? 

• Hoe presenteer je tabellen en figuren?

• Hoe verbeter je je fluency en uitspraak? 

• Hoe ga je om met vragen uit het publiek?

   Vocabulaire en retoriek: hoe maak je je taal 

   effectief? 

• Articulatie, tempo, pauzes, volume en 

   intonatie: hoe gebruik je je stem?

• Hoe geef en ontvang je feedback?

Voor wie
Voor onderzoekers en wetenschappers die 

inhoudelijke presentaties willen geven in het 

Engels, die hun onderzoek kort en bondig wil-

len overbrengen op een internationaal publiek.    

Tip: neem pas deel aan deze training, als je 

al een onderwerp voor een presentatie hebt 

klaarliggen. We hebben deze training eerder 

verzorgd voor promovendi van de VU, VUmc, 

UU en TU Delft, medewerkers van Sanquin en 

het CBS.

Data & locatie
Presenteer en pitch je onderzoek in het Engels 

kun je incompany organiseren of volgen als 

privé- of duotraining. De data en locatie bepa-

len we in overleg. 

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Presenteer en pitch je onderzoek in het Engels 

zijn afhankelijk van je wensen en de grootte 

van de groep. Meer weten? Bel naar 020 - 598 

64 20. We komen graag langs voor een vrijblij-

vend adviesgesprek.

Spreken in het Engels op het hoogste niveau tijdens een internationaal seminar. 

De aandacht van het congrespubliek vasthouden tijdens je lezing. Binnen een mi-

nuut je onderzoek pitchen voor een internationaal wetenschappelijk gezelschap. 

Of je onderzoek overzichtelijk weergeven op een poster. Al deze vaardigheden 

verbeter je in de workshop Presenteer en pitch je onderzoek in het Engels. 
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