
LESBRIEF PITCHEN ALS EEN PRO!

Pitchen als een pro! 

Spreek met de klas een onderwerp af.

Bijvoorbeeld wat jullie als klassenuitje gaan doen, de inrichting van het lokaal of het thema van 
jullie toneelstuk.

Maak groepjes van drie.

Lees samen de informatieblokken ‘Wat is een pitch?’ en ‘Zo bouw je een pitch op’.

Bedenk met je groepje een idee.

Wat is volgens jullie het beste idee voor het afgesproken onderwerp? Zorg dat jullie het met 
elkaar eens zijn!

Werk jullie idee uit.

Gebruik het formulier op de volgende pagina. Vul samen de antwoorden in. Maak van jullie 
antwoorden een mooi verhaal.

Pitch!

Nog even goed oefenen en dan is het zover. Overtuig de klas van jullie idee!

Boekenkring, spreekbeurt, nieuwskring: je hebt 
op school vast al eens een presentatie gegeven. 
En dat is niet voor niets, want daarmee oefen je 
voor later! In deze lesbrief oefen je met een korte 
vorm van presenteren, de pitch. Handig, want 
daarmee vertel je kort en krachtig jouw verhaal!

Wat is een pitch?

Een pitch is een korte presentatie van 
één of twee minuten. Ze worden ook 
wel elevator pitch genoemd. De pitch 
komt uit het bedrijfsleven. Directeuren 
van grote bedrijven zijn namelijk erg 
druk. Die hebben dus weinig tijd om 
naar je te luisteren. Daarom moet je snel 
en duidelijk presenteren, bijvoorbeeld 
als je samen in de lift staat. En het 
woord elevator is Engels voor lift. Een 
liftpresentatie dus!

Zo bouw je een pitch op

Een pitch bestaat uit drie onderdelen:
1  Inleiding. Trek de aandacht van de 
luisteraar. Leg uit waarom jouw idee zo 
goed is.

2  Kern. Leg je idee duidelijk uit. Gebruik 
voorbeelden. En maak duidelijk wat de 
luisteraar eraan heeft.

3  Afsluiting. Zorg dat de luisteraar iets 
doet: op jouw stemmen bijvoorbeeld!
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Bereid je pitch voor!

Onderwerp van de pitch:  
        Bijvoorbeeld: het leukste klassenuitje is zwemmen en picknicken.

Inleiding
Waarom is je idee zo goed?
Bijvoorbeeld: Zwemmen en picknicken is leuk én goedkoop!

Hoe zorg je dat je meteen de aandacht krijgt?
Bijvoorbeeld: We roepen hard “YES! Zwemmen!”

Kern
Wat is precies je idee?
Bijvoorbeeld: Eerst maken we allemaal picknicktassen klaar in de klas. Daarna fietsen we naar het meertje en 
gaan we zwemmen en alles opeten!

Welke voorbeelden gebruik je?
Bijvoorbeeld: Lekker eten opnoemen, de leukste picknickplek beschrijven.

Wat heeft de luisteraar eraan?
Bijvoorbeeld: het is niet zo duur en we kunnen met de fiets. Je bent dus weinig geld kwijt voor een leuke dag.

Afsluiting:
Wat wil je dat de luisteraar nu doet?
Bijvoorbeeld: Stemmen op dit idee als leukste klassenuitje.

Werk je antwoorden uit tot een kort verhaal. Dan is je pitch klaar!


