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Inleiding
Als student van de opleiding Presentator word je opgeleid als beginnend presentator. Je bent daarna breed opgeleid
om te kunnen presenteren op verschillende media-platformen zoals radio, televisie, sociale media, live presentaties
en podcast. In verschillende contexten zoals dagvoorzitter, journaal, entertainment, komedie, pitchen,
diepte-interview en vlogger. Werk je voor de radio, dan wordt het beroep vaak ‘omroeper’ genoemd. Een presentator 
presenteert programma’s op radio of tv. Dit kan overal allerlei onderwerpen gaan. Je manier van presenteren
is dan ook sterk afhankelijk van het type programma, mediaplatform en het onderwerp.

Als presentator is het belangrijk dat jij je zowel schriftelijk als mondeling uitstekend weet uit te drukken. Je moet weten
hoe je een boodschap ‘verpakt’ en ‘verkoopt’. Hierbij word je improvisatievermogen op de proef gesteld. Dit geldt zeker
bij live-presentaties. Daarom wordt geleerd om live te presenteren, waarin een hoge druk is en situaties kunnen
veranderen. Ook al werk je regelmatig onder grote tijdsdruk, je moet te allen tijde geconcentreerd blijven werken.
Je werkt in een studio of op locatie, waarbij je regelmatig ’s avonds of in het weekend aan het werk bent.
Een presentator is het visitekaartje van zichzelf.

Kortom: Je bezit gevorderde gespecialiseerde kennis en inzicht in communicatietheorieën van het beroep presenteren.
Deze theorieën zijn wetenschappelijk onderbouwd. Engelstalige presentaties worden ook geanalyseerd en toegepast
in presentaties.

De verantwoordelijkheid die je draagt als presentator is bepalend voor het resultaat van het programma. Als presentator 
ben jij het visitekaartje voor het programma waarin jij actief bent en ook voor jezelf. Je bent in staat om het team
om je heen aan te sturen en de gasten en de groepen te begeleiden. Ethische vraagstukken, sociaal-maatschappelijke-
en beroepsmatige onderwerpen, beoordeel en presenteer je zonder kritiek en met respect en diepgang.

Spreekt jou dit aan dan is deze opleiding voor jou geschikt. 

Niels Boszhard
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Docenten & trainers
Naast een vaste docent en studieloopbaanbegeleider 
zullen er vooraanstaande presentatoren vanuit de 
verschillende presentatierichtingen je voorbereiden
op het beroep Presentator. 

Op www.boszhardacademie.nl vind je de namen
van de trainers en docenten.

Plaats
De opleiding vindt grotendeels plaats in Houten.
Een aantal bijeenkomsten vinden plaats in een radio-, 
of tv-studio.

Presenteren in praktijk
  Studiopresentatie radio en tv
  Dagvoorzitter
  Mediapark en autocue presentatie
  Podcast
  Programma voorbereiding en onderzoek

Presenteren op z’n best
  Eindopdracht met onderzoeksvaardigheden
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Presenteren kun je leren
  Eigen stijl presenteren
  Pitchen
  Stemgebruik
  Tekst
  Interview technieken

Improviseren en presenteren
  Opnamelocaties
  Improvisatie
  Werken camera’s
  Presenteren in duo’s

Doelgroep en kanalen
  Kanalen en platformen
  Social media kanalen en netwerken
  Social media training
  Maken eingen social media kanaal
  Filmtechnieken
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Inhoud van de opleiding
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Intake & auditieronde
Audities 2022
• zaterdag 20 augustus 2022
• zaterdag 27 augustus 2022
Op de website kan je aangeven wanneer het schikt.

Plaats audities
Hoofdveste 10, 3992 DG  Houten

Bijeenkomsten
Module 1 - Presenteren kun je leren
• zaterdag   8 oktober 2022
• zaterdag 29 oktober 2022
• zaterdag   5 november 2022
• zaterdag 26 november 2022

Module 2 - Doelgroep en kanalen
• zaterdag   3 december 2022
• zaterdag 17 december 2022
• zaterdag   7 januari 2023
• zaterdag 21 januari 2023

Module 3 - Improviseren met presenteren
• zaterdag   4 februari 2023
• zaterdag 25 februari 2023
• zaterdag 11 maart 2023
• zaterdag 25 maart 2023

Module 4 - Presenteren in praktijk
• zaterdag   8 april 2023
• zaterdag 22 april 2023
• zaterdag 13 mei 2023
• zaterdag 27 mei 2023

Module 5 - Presenteren op z’n best
• zaterdag 10 juni 2023
• zaterdag 24 juni 2023
• zaterdag   8 juli 2023
• zaterdag 26 augustus 2023 - Portfolio

Naast de college bijeenkomsten moet je
rekening houden met 8 uur zelfstudie per week.
Je ontvangt tijdens de eerste lesdag de studiewijzer
en dan wordt het programma inhoudelijk toegelicht.

Opleidingskosten
Academie voor Presentatietalent
Totale opleiding van vijf modulen € 5.900,-
1Inclusief BTW.
Losse modulen € 1.200,-
Studiemateriaal Inclusief
Intake- en auditiekosten2 €      50,-
2Als je bent aangenomen worden de intake-
en auditiekosten in mindering gebracht.

Bij aanmelding voor de hele opleiding kan het
STAP-budget1 aangevraagd worden. Echter moet
de inschrijving dan voor 1 september 2022 compleet 
zijn. Meer informatie is te vinden op de website
www.stapuwv.nl

Aanmeldcriteria
Het belangrijkste is dat je al presentatietalent bezit
en dat je het leuk vind dat er ogen op jou gericht zijn.
Omdat deze opleiding Presentator een niveau 6 is 
moet je minimaal een opleiding op niveau 4 hebben 
afgerond waarbij je via het intakegesprek aantoont
dat de kans groot is dat je de opleiding kan afronden 
op niveau 6. De Boszhard Academie is geaccrediteerd 
voor de NLQF. Wanneer dit niet het geval is kan je wel 
de eerste vier modulen volgen maar doe je niet mee 
met het afstudeerproces van module 5.

Na de inschrijving via de website bestaat de verdere 
procedure uit het uploaden van een video-pitch, cv
en recente portretfoto. En na een zorgvuldige eerste 
selectie een auditie met ervaren presentatoren.

Inschrijving
Bij de inschrijving van de opleiding via de website
upload je een video-pitch, cv en eerder behaalde
diploma’s/certificaten. Na zorgvuldige beoordeling 
word je wel of niet uitgenodigd voor de audities
die op zaterdag 20 augustus 2022 en
zaterdag 27 augustus 2022 zullen plaatsvinden.
Daarbij is een bekende presentator
en de onderwijscoördinator aanwezig.



Meer weten?
 Neem contact op met
 Carla Stam (tot en met woensdag 27 juli 2022)

M 06-236 249 41
E info@boszhardacademie.nl
W www.boszhardacademie.nl

 Niels Boszhard (vanaf woensdag 27 juli 2022)

M 06-444 416 65
E info@boszhardacademie.nl
W www.boszhardacademie.nl


